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Koncernen Genovis 2018

Globalt fokus på försäljning 

Genovis enzymer befinner sig på en marknad som 
omfattar hela den globala life-science och biotech-
supply industrin. Totalt marknadsför bolaget 12 enzym 
i olika produktformat kallade SmartEnzymes™ samt 
GlyCLICK® en produkt för specifik märkning av 
antikroppar.
 
Moderbolaget i Lund hanterar försäljningen på den 
europeiska marknaden och här finns också utveckling, 
applikation & support, produktion, marknad & sälj 
samt administration. Den nordamerikanska marknaden 
hanteras av Genovis Inc. med lager och logistikcenter i 
San Diego, och försäljning som hanteras dels av säljare 
i Kalifornien och dels av säljteamet i Boston. I Asien 
hanteras försäljningen av distributörer som har god 
kännedom om den lokala marknaden.

Försäljning

Under 2018 ökade försäljningen med 51 procent och 
uppgick till 34 568 tkr. Justerat för valutakurseffek-
ter uppgick nettoomsättningen för helåret till 32 903 
tkr vilket motsvarar en försäljningsökning om ca 44 
procent. Försäljningen drivs av en ökad efterfrågan i 

hela branschen där det bl.a. finns ett behov av bättre 
och säkrare analysmetoder både vid val av antikropp 
och i hela processen fram till ett nytt läkemedel. I 
linje med marknadens behov lanserade Genovis 2018 
FabRICATOR-HPLC som är en produkt för automat-
iserade analyser i processutveckling och produktion av 
antikroppsläkemedel.

Försäljningen ökade på samtliga geografiska huvud-
marknader dvs Nordamerika, Europa samt Asien och 
den procentuella försäljningsökningen fördelar sig brett 
över produktportföljen. Intäktsströmmen utgjordes av 
både nya kunder och via repeterande order från mer 
etablerade kunder som nu har börjat använda Genovis 
produkter för proteinanalys i tidig klinisk fas. 
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Genovis ska genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda 
innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. 

Försäljning per kvartal 2015-2018
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Produktlanseringar

Under 2018 lanserades GlycOCATCH™, ett verktyg 
för snabb, enkel och specifik upprening av proteiner 
och peptider. Produkten riktar sig till läkemedels-  
och diagnostikbolag samt universitet som arbetar med 
O-glykosylerade proteiner. GlycOCATCH är designad 
för att underlätta analyserna, något som har efterfrågats 
av både industrin och av regulatoriska myndigheter. 
Vidare lanserades FabRICATOR®-HPLC för kvalitets-
analys av antikroppar i automatiserade analyssystem. 
Produkten baseras på Genovis FabRICATOR-teknologi 
och kan användas i redan existerande analyssystem för 
snabb analys utan manuell provhantering. 
 
Anställda

Genovis anställde Kevin Cook som Senior Application 
& Market Area Manager i dotterbolaget Genovis Inc. 
Kevin Cook har 20 års erfarenhet av masspektrometri 
från både läkemedels- och teknologi-industrin. 
De senaste 10 åren har Kevin arbetat med marknads-
föring och försäljning av instrument, förbrukningsvaror 
och reagens för masspektrometri. 

Genovis utökade också sälj- och marknadsorganisationen 
på huvudkontoret i Lund och anställde Rob Horsefield 
som Sales & Business Development Manager. Rob har 

många års industriell erfarenhet från försäljning inom 
analytisk kemi, läkemedelsutveckling och proteinkemi 
och har arbetat som account manager och produkt-
specialist inom masspektrometri och kromatografi.
 
Certifiering

Genovis blev certifierat enligt ISO 9001:2015. Kvali-
tetscertifieringen innebär att ledningssystemet lever 
upp till de krav som ställs i den Internationella standar-
den ISO 9001:2015. Certifieringen omfattar produkt-
utveckling, produktion och försäljning. 

Genom att utforma ett kvalitetsledningssystem med 
starkt kundfokus där samtliga processer och rutiner 
är noggrant utformade och kvalitetssäkrade enligt 
internationell standard säkerställer Genovis att man 
fortsätter att leverera produkter och tjänster i enlighet 
med de krav marknaden efterfrågar.

Riktad emission

Genovis genomförde en riktad emission om 2 805 838 
aktier, i enlighet med bemyndigandet från bolagsstäm-
man den 11 maj 2017. Emissionen riktades till en min-
dre grupp kvalificerade investerare och tillförde bolaget 
ca 10,1 miljoner kronor före transaktionskostnader. 
Teckningskursen var till 3,60 kronor per aktie. 

Fem år i sammandrag 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning (tkr) 34 568 22 867 18 542 13 268 8 252

Rörelseresultat (tkr) -960 -7 835 -14 770 -19 824 -20 471

Soliditet (%) 69 69 71 52 76

Kassalikviditet (%) 243 237 224 124 195

Eget kapital (tkr) 26 071 18 188 15 545 8 822 14 583

Eget kapital/aktie (kr) 0,42 0,31 0,33 0,29 0,68

Antal anställda 20 17 14 13 16

Utdelning per aktie (kr) 0 0 0 0 0

Antal aktier vid årets utgång 63 100 000 60 294 162 55 294 162 36 862 775 21 845 652
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En expanderande säljorganisation 
Under 2018 ökade vi resurserna i vår sälj- och marknads- 
organisation med lokal representation på den amerikanska 
västkusten. Den amerikanska västkusten och Kalifornien 
i synnerhet är en av de viktigaste regionerna för forskning, 
utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Vi 
tillsatte ytterligare sälj- och affärsutvecklingspersonal 
på huvudkontoret i Lund för att intensifiera och stärka 
arbete på den europeiska marknaden men också som 
dedikerad resurs för aktivt och tätt samarbete med nya 
partners på de asiatiska marknaderna. 

Vår applikationsutvecklingsgrupp, som även hanterar 
teknisk support, har också förstärkts under året och jag 
kan konstatera att gruppen under 2018 väsentligt ökat 
interaktionerna med kunder och utvecklat ytterligare 

tekniskt marknadsföringsmaterial som stödjer våra sälj-
organisationer på fältet och i andra marknadsförings-
kanaler. Applikationsutvecklingsgruppen är också en 
strategiskt mycket viktig del för att ta produkter från 
vår utvecklingsgrupp, där tidiga produktkandidater 
tas fram, till marknad.

Geografisk expansion
Under året har vi fortsatt expandera på den asiatiska 
marknaden. Vi slöt avtal med Chayon Laboratories i 
Sydkorea vilket är en av våra prioriterade marknader 
eftersom aktiviteten inom utveckling och produktion 
av biologiska läkemedel växer starkt här. Sammantaget 
har vi nu lagt grunden för vår tillväxt på de asiatiska 
marknaderna och jag ser med tillförsikt fram mot att 
expandera vår affär tillsammans med våra partners.

2018 – ett genombrottsår

Genovis har haft en fantastisk utveckling 
under året och visat fortsatt stark organisk 
tillväxt. De tillväxtstrategier vi utarbetat och 
genomfört de senaste åren har levererat 
tydliga kundvärden vilket återspeglas i vår 
försäljning och fortsatta expansion, såväl 
organisatoriskt och geografiskt som i en 
växande produktportfölj. Med gott själv-
förtroende och momentum är vår ambition 
framöver att fortsätta vår tillväxt, driven av 
innovation som hjälper våra kunder inom 
biopharmaindustrin att utveckla och 
producera säkra och effektiva 
biologiska läkemedel. 
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Automatiserade och robusta 
kvalitetsanalyser allt viktigare
Biopharmaindustrin står inför flera utmaningar i 
takt med att nya läkemedel kommer ut på marknaden. 
Det förväntade behovet av nya biologiska läkemedel, 
samtidigt som ett flertal biosimilarer förväntas god- 
kännas, kommer att kräva effektivare produktion med 
bibehållen eller förbättrad produktkvalitet. Produktions- 
kapaciteten förväntas behöva öka samtidigt som tillgång 
på kvalificerad personal inom biopharmaindustrin 
förutspås vara en begränsande faktor. För att lösa 
ekvationen krävs mer automation av produktions- och 
analyssystem. Vår ambition är tydlig, vi ska vara med 
och bidra till mer automation vid kvalitetsanalys inom 
biologiska läkemedel. Vårt första insteg är lanseringen 
av FabRICATOR-HPLC kolonnen som introducerades 
under andra halvåret 2018. Nästa steg i vår expansion 
inom området annonserade vi genom samarbetsavtalet 
med Thermo Fisher där vi kommer utveckla och anpassa 
produkter för enklare och mer automatiserade analys- 
system. Avtalet med Thermo Fisher är en tydlig kvalitets- 
stämpel och bekräftelse på att vår innovationskraft 
skapar värde som också uppmärksammas inom industrin 
där Genovis är en ledande aktör inom kvalitetsanalys 
av biologiska läkemedel.   
     
Vi rustar för fortsatt tillväxt
Vi kommer fortsätta satsa och investera för fortsatt 
tillväxt under 2019. Vi har ett antal tydliga tillväxt-
områden som ska driva vår tillväxt framöver och vi har 
under året skapat förutsättningar för att ta ytterligare 
steg inom dessa 2019. För att underlätta tillväxt- 
strategin där våra enzym används för analys längre 
fram i värdekedjan har vi satsat på att expandera vår 
produktionskapacitet internt och samtidigt certifierat 
vårt kvalitetssystem enligt ISO 9001. Att förfoga över 
en modern, effektiv och kvalitetssäkrad produktion är 
en nyckelfaktor för att bygga förtroende och minska 
risk för våra globala biopharmakunder. Därmed under-
lättas deras beslut att använda våra enzym för säker och 
effektiv kvalitetskontroll vid framtagande av biologiska 
läkemedel. 

En expanderad och modern produktionsanläggning är 
också en förutsättning för att fortsätta addera produkter 
till vår växande portfölj. Vi ser ett fortsatt behov på 
marknaden för nya enzym och lösningar för förenklad 
och effektiv kvalitetsanalys. Vår agila och kundnära 
försäljningsorganisation arbetar nära våra kunder inom 
biopharmaindustrin för att följa trender och förstå 
vilka utmaningar som följer i spåren av nya biologiska 

läkemedel. Vår expanderande kundbas är en stor 
tillgång i vårt interna produktutvecklingsarbete och 
ger oss riktning i arbetet med att ta fram nya produkter 
med högt värde för våra kunder. 

Speciellt området med kolhydrater (glykaner) och pro-
teiner är av stort intresse både inom biopharmaindustri 
och grundforskning. Det är en växande marknad med 
stora behov av bättre enzym och analysmetoder för att 
öka förståelsen inom fältet. Under 2018 expanderade 
vi vårt erbjudande inom det sk glycomicsområdet med 
lanseringen av GlycOCATCH, ett enzym som vi modi-
fierat för att binda till glykaner på protein. Vi har visat 
att vi kan anrika protein som förekommer i mycket låg 
koncentration direkt från humant serum på ett effektivt 
sätt. Vi ser att GlycOCATCH tillsammans med våra 
andra glykanenzym öppnar nya spännande marknader 
för Genovis inom grundforskning och diagnostik.

En hållbar affär
Vi ser fler kunder som använder våra produkter längre 
fram i värdekedjan för utveckling av biologiska läkemedel 
och upplever ett allt större förtroende för Genovis som 
leverantör och högkvalitativa och innovativa produkter 
till biopharmaindustrin. Vi kommer fortsätta lansera 
innovativa produkter som får ett allt snabbare upptag på 
marknaden i takt med att vårt varumärke stärks och vår 
kundbas kontinuerligt växer och breddas.

Vi har tagit stora kliv under 2018 och visat att vi har 
en organisation som kan tävla med de största globala 
bolagen genom ett effektivt och innovativt team. Vår 
affärsmodell levererar tillväxt och jag spår fortsatt 
hållbar tillväxt för Genovis framöver. Vår snabba och 
klimatsmarta globala distribution är mycket uppskattad 
av våra kunder. Istället för att skicka våra produkter så 
som våra konkurrenter gör, i stora frigolitlådor innehål-
lande kilovis med kolsyreis, formulerar vi huvuddelen 
av vår produktportfölj för att kunna skickas utan is 
i mindre förpackningar. Därmed kan vi utnyttja de 
distributionsnät som byggts upp under framväxten 
av e-handeln – det är både innovation och hållbart!
Jag vill avsluta med att tacka styrelse och aktieägare 
för förtroendet att fortsätta leda och bygga Genovis 
inför framtiden. Jag vill också rikta ett speciellt varmt 
tack till alla mina kollegor på Genovis som gjort ett 
storartat arbete med att bygga värde för kunder och 
aktieägare under 2018.

2018 – ett genombrottsår

Fredrik Olsson
Verkställande direktör
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Genovis erbjuder en bred 
produktportfölj av enzymer, 
SmartEnzymes™
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Genovis erbjuder en bred produktportfölj av enzymer, 
SmartEnzymes™, som bl.a. riktar sig till de företag som 
utvecklar biologiska läkemedel och biosimilars1 inom 
det växande segmentet immunoterapi. Vanliga terapi- 
områden är cancer, inflammatoriska och autoimmuna 
sjukdomar. Utvecklingen av nya biologiska läkemedel 
och forskning för bättre behandlingar av svåra sjuk-
domar kräver nya verktyg och Genovis lanserar löpande 
nya enzym och produktformat för att möta läkemedels-
bolagens behov. Under de senaste åren har Genovis 
genom nära kontakt med kunder och regulatoriska 
myndigheter uppfattat att det finns stora utmaningar 
inom området O-glykananalys och lanserade under 
2018 ytterligare ett enzym, GlycOCATCH, som under-
lättar analyser och kvalitetskontroll för läkemedelsbolag 
som utvecklar biologiska läkemedel. 

Men det är inte enbart enzymer för analys av anti-
kroppar som efterfrågas och Genovis marknadsför flera 
enzym för analys av andra proteiner och har för avsikt 
att framöver lansera ytterligare enzym för hela 
proteomicsmarknaden.

Genovis erbjuder också en produkt för märkning av 
antikroppar, GlyCLICK®. GlyCLICK är en plattform 
för att märka antikroppar med markörer för preklinisk 
imaging men även kliniskt för framställning av 
Antibody Drug Conjugates s.k. ADC-läkemedel. 
ADC-läkemedel är det vi ibland kallar för målinriktade 
behandlingar t.ex. en cancerbehandling där cellgift 
kopplas till en antikropp som sedan transporterar 
cellgiftet direkt till tumörcellen. 

Genovis kunder

Genovis kunder utgörs till största delen av läkemedels-
bolag och bioteknikbolag som utvecklar och producerar 
nya biologiska läkemedel. Tjugofyra av de tjugofem 
största läkemedelsbolagen finns på bolagets kundlista 
och under utveckling av ett nytt läkemedel kan de an-
vända Genovis enzym i hela värdekedjan från upptäckt 
till ett färdigt läkemedel.

När Genovis enzym ingår i analyspaketet för analys 
och urval av antikropp kan enzymet följa med ända 
till frisläppning av ett nytt läkemedel, vilket tar tio till 
tjugo år, och flera av Genovis kunder har tagit med sig 
Genovis enzym in i tidig klinisk fas. I processen från 
urval av antikropp till frisläppning av ett nytt läkemedel 
ingår det bl.a:

 Screeningprocesser för att ta fram större mängder 
av antikroppsfragment med stort antal analyser 
per projekt.

 Processer för att utveckla produktionsprotokoll för 
läkemedel som är på väg in i klinisk utveckling. 

 Kvalitetskontroll under kommersiell produktion 
av läkemedel. 

Trender och drivkrafter

Trenden och drivkraften är tydlig när det gäller 
utvecklingen av biologiska läkemedel baserade på 
antikroppar. Det finns över 400 antikroppsbaserade 
läkemedelskandidater under klinisk utveckling2 och 
2020 beräknas patent med kommersiella värden om 
67 miljarder USD gå ut vilket har lett till att industrin 
nu utvecklar biosimilars1. Även regulatoriska myndig-
heter har stor påverkan då läkemedelsmyndigheterna 
sätter patientens säkerhet i första rummet och vill att 
industrin förbättrar sin förmåga att förstå sin process 
och vilka processparametrar som påverkar det bio-
logiska läkemedels egenskaper. FDA lanserade QbD 
(Quality by design) för att uppmärksamma industrin 
på myndighetens vilja att producenterna av biologiska 
läkemedel ska öka förståelsen för sina processer. 

Verksamhet

1. Biosimilar är ett läkemedel som liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel men som inte är 
identiskt. Både helt nya biologiska läkemedel och biosimilars måste analyseras och karaktäriseras 
såväl biokemiskt, prekliniskt och kliniskt. 
2. Clinical Pipeline rapporter och hemsidor från Pfizer, Amgen, Genentech, Roche, 
Novartis, GSK, Johnson§Johnson, Eli Lily och AstraZeneca.
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En annan trend är att kunskaperna som genererats 
med den första generationens antikroppsbaserade 
läkemedel används för att skapa bättre varianter och 
helt nya läkemedel. Det finns tre tydliga trender inför 
de närmaste åren: 

1. Nya mAbs blir godkända och marknaden för-
väntas växa till ca 110 miljarder USD 2023. 

2. Biosimilars marknaden uppskattas att växa till 
ca 3 miljarder USD 2023. 

3. Andra generationens mAbs - marknaden upp-
skattas att växa till ca 9 miljarder USD 2023: 

a) Antibody Drug Conjugates, sk ADC-läkemedel.
b) Bispecifika antikroppsläkemedel. 
c) Antikroppsfragment och antikroppslika 

proteiner.

Marknadsöversikt  

Antikroppsbaserade läkemedel, diagnostikmetoder och 
forskningsverktyg har etablerat sig som ”state of the 
art”-teknik och marknaden växer stabilt. Genovis är ett 
respekterat varumärke i branschen och möjligheterna 
att växa ytterligare är goda, dels geografiskt och dels 

genom nya produktlanseringar och nya kombinatio-
ner av redan lanserade produkter. Genovis produkter 
kan delas in i proteaser, glycosidaser och märkning av 
antikroppar.

Proteaser
Genovis proteaser befinner sig på en marknad som upp-
går till cirka 120 miljoner US dollar3 och omfattar hela 
life science och biotech supply industrin. Genovis har 
sex proteaser i olika produktformat på denna marknad 
och proteaserna används som verktyg inom bland annat 
forskning och utveckling av biologiska läkemedel och 
biosimilars där regulatoriska myndigheter ställer stora 
krav på analys. 

Glykosidaser
Den totala marknaden för glykosidaser upgår till cirka 
205 miljoner US dollar3. Genovis har sex glykosidaser i 
olika produktformat på denna marknad och kunderna 
använder glykosidaserna framförallt för att analysera 
och förbättra funktionen på läkemedelskandidater. 
Marknaden för glykosidaser är den snabbast växande 
marknaden för Genovis produkter. 

3. MarketsAndMarkets 2015
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Märkning av antikroppar
Marknaden för märkning av antikroppar är stor och 
den del som avser reagens för preklinisk imaging upp-
går totalt till 500 miljoner dollar och växer med ca 6–8 
procent per år. Genovis har en produkt för märkning 
av antikroppar, GlyCLICK®. Den adresserbara mark-
naden är i dagsläget endast en mindre del av den totala 
marknaden men en ytterligare marknadspotential 
öppnar sig om GlyCLICK-teknologin skulle imple-
menteras i läkemedelsbolagens kliniska utveckling och 
gå hela vägen till marknadsgodkännande. Här finns 
stora möjligheter för licensaffärer med flera av Genovis 
befintliga kunder.

Konkurrensfördelar   

Bra produkter, starka patent och en patentstrategi som 
går hand i hand med bolagets affärsstrategi skapar 
en stark konkurrenskraft där möjligheten att snabbt 
kunna omvandla kundbehov till konkreta produkter 
efterfrågade av kunder är av stor betydelse. Genovis 
lägger stor vikt vid att upprätthålla goda relationer med 
nyckelkunder och täta samarbeten möjliggör insyn i 
nya trender och förståelse för kundens behov. 

Ytterligare en konkurrensfördel är att Genovis alltid le-
vererar kunskap och support till kunden vilket innebär 

att specialister på Genovis bistår kunder med att tolka 
och utvärdera forskningsresultat för att på bästa sätt 
analysera biologiska läkemedels kvalitet. 

Genovis produkter har också flera applikationsspecifika 
konkurrensfördelar:  

 högt utbyte med bättre precision 

 tekniken sparar mycket tid i jämförelse med kon-
kurrerande teknik 

 tekniken gör det möjligt att utföra helt nya applika-
tioner på en ny marknad 

Konkurrenter   

I USA har Genovis konkurrens från Promega och deras 
produkt IdeS Protease. Övriga produkter konkurrerar 
delvis med äldre teknik och marknadsförs, enligt Genovis 
uppfattning, främst av bolag inom Fisher Scientific-
koncernen, GE Healthcare, BioRAD, Prozyme och 
New England Biolabs som är några av de dominerande 
bolagen på marknaden idag. Ur Genovis perspektiv ses 
dessa bolag inte enbart som konkurrenter utan flera av 
dem skulle kunna vara utmärkta partners för fortsatt 
kommersialisering av Genovis produkter.

1. MarketsAndMarkets 2015.
2. Clinical Pipeline rapporter och hemsidor från Pfizer, Amgen, Genentech, Roche, 
Novartis, GSK, Johnson§Johnson, Eli Lily och AstraZeneca.
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Genovis organisation består av forskning & utveckling, 
applikationsutveckling & support, produktion, försälj-
ning & affärsutveckling samt administration. 
En av nycklarna till framgång för Genovis är att kunna 
tillgodose kundernas behov av unika enzym och pro-
dukter som löser deras problem. Med kunskap om de 
problemställningar och utmaningar som kunderna står 
inför kan bolaget identifiera och utveckla produkter som 
möter kundens behov och därigenom bibehålla Genovis 
ställning som ett innovativt bolag. 

Forskning & Utveckling

F&U identifierar och utvecklar framförallt nya enzymer/
proteiner för analys, karaktärisering och/eller framställ-
ning av biologiska läkemedel. Identifieringen sker bl.a. 
genom bevakning av forskningsresultat och litteratur, 
samarbete med universitet och forskargrupper, ständig 
bevakning av utvecklingen i branschen (framförallt 
utvecklingen av biologiska läkemedel) samt identifikation 
av kunders behov via Genovis supportfunktion och 
säljare. Genovis kommer under 2019 att ytterligare 
fokusera på att bredda portföljen av unika 
SmartEnzymes™ för att förse kunder med de bästa 
enzym marknaden kan erbjuda.

Applikationsutveckling & Support

Inom applikationsgruppen pågår arbetet både med att 
utveckla helt nya produkter, och med att öka kunska-
pen om befintliga produkter. Gruppen ansvarar för 
att anpassa de nya produkterna genom att göra dem 
användarvänliga och robusta för marknaden. I arbetet 
ingår att ta fram så kallade ”application notes” som 
beskriver för kunderna hur produkten kan användas 
i olika applikationer och analysflöden. Genom kanaler 
som LiveChat och Genovis webbplats hanterar 
applikationsgruppen även supportärenden från kunder. 
Denna funktion stärker såväl relationen till kunderna, 
ger inblick i kundernas behov och stärker kunskapen 
om befintliga produkter. Denna kunskap bidrar till att 
vidareutveckla användningen och formatet av befint-
liga produkter och att Genovis kan ge kunderna en 
professionell och god support.

Försäljning & Affärsutveckling

Centralt för försäljningen av Genovis SmartEnzymes™ 
är att förstå kundens behov och problem för att kunna 
erbjuda rätt kunskap, rätt produkt och professionell 
support. Att arbeta nära kunden ger kunskap om de 
senaste applikationerna av SmartEnzymes och de pro-
blem som kunder kommer att ställas inför i framtiden. 
Försäljningen i Genovis bedrivs på tre fronter. Från 
huvudkontoret i Lund täcker bolaget de europeiska 
kunderna. Den nordamerikanska marknaden hanteras 
av Genovis Inc. som har lager och logistikcenter i San 
Diego, försäljningen hanteras dels av säljare i Kalifornien 
och dels av säljteamet i Boston. I Asien hanteras försälj-
ningen av distributörer. Säljteamen har en hög teknisk 
kompetens och levererar vetenskapliga seminarier som 
beskriver bolagets produkter och hur dessa används.

De kunder som använder Genovis enzymer publicerar 
gärna sina resultat i vetenskapliga publikationer och 
dessa är av stor vikt för bolagets marknadsföring. 
Under 2018 publicerade Genovis kunder över 30 
vetenskapliga publikationer.

Administration & Operativt arbete

Administrationen och det operativa arbetet är ett stöd 
för att verksamheten ska flyta på så bra och friktions-
fritt som möjligt i de olika delarna av organisationen. 
Inom administrationen i koncernen är arbetet uppdelat 
på ekonomi, immateriella rättigheter, HR, IT samt 
hantering av legala frågor. Genovis är en koncern med 
dotterbolag i USA vilket innebär att svenska såväl som 
amerikanska regelverk måste följas och koordineras i 
de delar det krävs för att arbetet ska flyta smidigt dels 
mellan säljteamen i Sverige och USA och dels i den 
administrativa hanteringen av koncernen. I den dagliga 
verksamheten ingår också affärsavtal, försäkrings- och 
arbetsrättsliga frågor. En viktig uppgift är även att 
bevaka och säkerställa att bolaget har de informations-
rutiner som krävs för ett publikt och listat bolag på 
Nasdaq First North Stockholm.

Genovis organisation
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En av nycklarna till framgång 
för Genovis är att kunna 
tillgodose kundernas behov 
av unika enzym och produkter 
som löser deras problem. 
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Genovis mål är att i ett fortsatt högt tempo utveckla och 
lansera nya och efterfrågade produkter. I takt med att 
antalet SmartEnzymes™ ökar krävs en effektiv och leve-
ranssäker produktion som kan hantera växande volymer. 
Genovis har därför genomfört betydande investeringar i 
ny produktionsutrustning, förstärkningar av organisatio-
nen samt implementering av ett kvalitetsledningssystem 
för att få kontroll över alla led i produktionen.

Flexibilitet och oberoende

Beslutet att flytta hem produktionen och satsningen 
på att certifiera kvalitetsledningssystemet är strategiskt 
viktiga för Genovis. Det innebär bland annat att bolaget 
successivt kommer ta kontroll över alla led av processen 
och själva kunna styra produktionen. På så sätt ökar 
såväl flexibiliteten som oberoendet av andra leverantörer. 
På sikt underlättar det även möjligheterna att snabbt 
skala upp produktionen och producera väsentligt större 
volymer än idag. 

–under hösten 2018 såg vi tydligt fördelarna och 
effekterna av att hantera reningsprocesserna in-house. 
Vi hade inte kunnat leverera i det höga tempo och den 
omfattning vi gjort under hösten, om vi inte hade haft 
tillgång till den utrustning vi nu investerat i. Det ger oss 
större möjligheter att själva anpassa produktionen till 
efterfrågan och hantera mycket större volymer än vad vi 
kunnat tidigare, säger Linda Andersson, VP Production.

Investeringar i ny 
utrustning inför flytt

För att möjliggöra steget och samla produktionen 
in-house i Lund har Genovis successivt investerat i ny 
produktionsutrustning. Maskininvesteringar innebär 
att Genovis tagit över produktionsmoment som 
tidigare utfördes av externa leverantörer. Under 2018 
har Genovis tagit över hela produktionsmomentet 
”Downstream processing”, Reningen. I denna process 
utvinns enzymerna ur bakterierna och genomgår flera 
olika separations- och reningsmoment för att slutligen 
bli Genovis SmartEnzymes. Under 2019 kommer 
Genovis att installera ännu ett instrument för rening 
som gör att produktionskapaciteten kan öka ytterligare.

Produktion

Uppskalning och 
kvalitetssäkring av 
produktionen för 
större volymer
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Med undantag för produktionsmomentet ”Upstream 
processing”, Odling, som kommer att finnas in-house 
under 2019, sker all produktion i Genovis egna facilite-
ter i Lund. Det pågår förberedelser för att starta odling 
av bakterier i stor skala genom inköp av utrustning och 
iordningställande av specifika odlingsmiljöer i anslut-
ning till Genovis lokaler.

Förstärkt produktionsteam  

De senaste åren har Genovis successivt rekryterat och 
förstärkt sitt produktionsteam med kompetenta och 
erfarna medarbetare för att hantera den komplexa 
produktionsprocessen och säkerställa kvaliteten. För 
att garantera ett högt tempo i produktionen krävs 
förståelse för vilka risker som finns i produktionsflödet 
och kunskap för att undvika dem. Produktionstea-
met omfattar idag fem medarbetare varav två arbetar 
huvudsakligen inom Quality Control.

–Enzymer är inte vilken produkt som helst. Varje steg, 
från odling till färdig produkt, kräver stor kunskap och 
rätt hantering, säger Linda Andersson, VP Production.

Kvalitetsledningssystem 
–en viktig markering till kunderna   

Under 2017 påbörjades en vidareutveckling av Genovis 
systematiska kvalitetsarbete med fokus bland annat på 
produktionen. Med ett kvalitetsledningssystem kan 
bolaget positionera sig mot kunder som vill använda 
produkterna för analyser av material i klinisk fas. Ut-
formningen av ett kvalitetsledningssystem med starkt 
kundfokus och där samtliga processer och rutiner är 
noggrant dokumenterade och kvalitetstestade har tagit 
cirka 18 månader och är sedan slutet av 2018 certifierat 
enligt ISO 9001. Certifieringen omfattar produktut-
veckling, produktion och försäljning och är en tydlig 
markering till kunderna att Genovis lever upp till de 
krav som ställs för att använda produkterna längre 
fram i värdekedjan, som vid utveckling av biologiska 
läkemedel.

–Med investeringarna i produktionen och ISO-certifie-
ringen av vårt kvalitetsledningssystem har vi stärkt vårt 
varumärke och vår position som innovativ och pålitlig 
leverantör. Det är en bekräftelse på att vi har den 
kunskap och kontroll som krävs för att leverera kvalitet 
i hela produktionsprocessen., säger Linda Andersson, VP 
Production.

Produktion

Uppskalning och 
kvalitetssäkring av 
produktionen för 
större volymer

1. Upstream processing, Odling
Odling av bakterier som producerar enzymer sker i ett 
odlingsrum i särskilda odlingskärl. Bakterierna fungerar som 
enzymfabriker och de behöver rätt förutsättningar, vad gäller 
temperatur, näring och syrenivå, för att kunna växa. 

2. Downstream processing, Rening
Efter odling, förädlas enzymet i en reningsprocess. I första 
steget sker lysering, som är en process där bakterien slås 
sönder och enzymerna frisätts. Därefter separeras enzymerna 
från bakterieresterna via centrifugering. Reningsmoment sker 
slutligen i en så kallad Fast Protein Liquid Chromatography där 
olika separationsmetoder används för att utvinna rätt enzym.    

3. Quality control och Fill & Finish
Efter reningsprocesserna genomgår enzymerna 
kvalitetskontroller för att säkerställa att de lever upp till 
uppsatt produktspecifikation. Därefter är enzymet redo 
för vidare bearbetning.
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Genovis marknadsför tolv enzym i olika produktformat 
som kan delas in i proteaser och glycosidaser samt en 
produkt för märkning av antikroppar. Samtliga produk-
ter kan beställas ur ett standardsortiment eller levereras 
på uppdrag av kund. Val av enzym och format beror på 
kundens behov och analysmetod samt hur mycket som 
ska bearbetas. 

Proteaser 

Proteaser är en grupp av enzym som katalyserar 
nedbrytningen av bindningarna mellan aminosyror i 
proteiner, för Genovis del innebär det att produkterna 
delar en antikropp i mindre delar. 

FabRICATOR® är ett unikt enzym som klyver en 
antikropp i två delar, ett F(ab’)2-fragment och ett 
Fc-fragment, med mycket hög precision. 

FabRICATOR®Z skiljer sig från FabRICATOR då 
enzymet även klyver en viss typ av antikropp från mus. 

FabULOUS® är ett enzym som klyver en antikropp 
i tre delar och produkten är ett komplement till 
FabRICATOR. 

GingisKHAN® är ett enzym som delar humana 
antikroppar i tre delar, produkten kompletterar 
FabRICATOR och FabULOUS men kan dessutom 
användas vid studier av antikroppens olika delar var 
för sig, vilket gör produkten unik i sitt slag. 

GingisREX® skiljer sig från de övriga enzymen i pro-
duktportföljen då enzymet klyver proteiner generellt. 

FabALACTICA® är ett enzym med specifik aktivitet 
på humana IgG1-antikroppar. Till skillnad från lik-
nande enzym på marknaden behöver FabALACTICA 
inga tillsatser för att fungera, vilket väsentligt förenklar 
analys och tolkningen av data.

Glycosidaser 

Glycosidaser är en grupp av enzymer som hydrolyserar 
glykosidbindningar, dvs Genovis produkter klipper av 
de sockermolekyler som sitter på ett protein. 

IgGZERO® är ett enzym som specifikt klyver av 
sockermolekyler som finns naturligt på antikroppar.

GlycINATOR® ett enzym för karakterisering av high 
mannos molekyler på monoklonala antikroppar.

Produkter

Genovis 
marknadsför 
tolv enzym i olika 
produktformat
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Enzym för analys av O-glykaner  

Det har visat sig att O-glykananalys är speciellt 
utmanande för forskare som arbetar med nya typer av 
biologiska läkemedel och befintliga verktyg på markna-
den har varit en begränsande faktor för de som arbetar 
inom detta område. Därför har Genovis arbetat intensivt 
för att utveckla verktyg som kan hjälpa forskare och 
läkemedelsindustri att förstå och kvalitetskontrollera 
O-glykaner på ett lättare och bättre sätt.

OpeRATOR® är ett unikt proteas som delar proteiner 
exakt vid stället för en viss typ av glykan.

OglyZOR® och SialEXO® har förbättrad prestanda 
jämfört med liknande enzym på marknaden.

GlycOCATCH™ ett verktyg för snabb, enkel och 
specifik upprening av proteiner och peptider.

Märkning av antikroppar  

2017 lanserade Genovis en produkt för specifik 
märkning av antikroppar, GlyCLICK®. En ny teknik 
på en expansiv marknad med applikationer inom 
antikroppsutveckling, preklinisk imaging och inom så 
kallade antibody drug conjugates (ADCs). Antibody 
drug conjugates är en framväxande ny behandlingsmetod 
för bl.a. cancer som kombinerar en riktad behandling 
med cytotoxisk styrka. GlyCLICK bygger på en teknik- 
plattform där Genovis unika enzym GlycINATOR® 
kombineras med SiteClick™ teknologin från 
Life Technologies.  

* Genovis har en licens till SiteClick ™ från Life Technologies Corporation. Varumärket SiteClick™ tillhör Life Technologies Corporation.
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Övergripande mål

 Öka kunskapen om biologiska processer 
som möjliggör nya och effektiva behandlings-
metoder och läkemedel. 

 Etablera Genovis produkter som första-
handsval i alla analyser, från tidig upptäckt till 
produktion av framtidens läkemedel. 

 Skapa ett långsiktigt värde för Genovis ägare 
genom ett resultat som dels genererar utdel-
ning till ägarna och dels genererar medel för 
en fortsatt innovativ utveckling av bolaget. 

Mål 2019-2020

Finansiella mål
 Positivt rörelseresultat före avskrivningar på 

kvartalsbasis.

 Årlig organisk försäljningstillväxt på 
minst 25 procent.

Operativa mål
 Minst tre produktlanseringar under 2019. 

 Etablera Genovis produkter som verktyg 
inom kvalitetskontroll i hela kundens 
värdekedja från upptäckt till produktion 
av läkemedel.

Operativ strategi

 Erbjuda kundstyrd innovation i kombina-
tion med hög kvalitet genom att arbeta nära 
forskningsfronten och söka nya tekniker ge-
nom förvärv av immateriella rättigheter eller 
bolag för att kunna erbjuda unika lösningar 
med högt värde till våra kunder.

 Arbeta nära kunden för att implementera 
produkterna i analysrutiner redan från upp-
täckt av nya läkemedel, via klinisk prövning 
till produktionskontroll av kundens läkeme-
delskandidat under hela dess livslängd. 

 Att vara ett innovativt bolag och en attraktiv 
arbetsplats som tar tillvara medarbetarnas 
kompetens och ger dem möjlighet att på-
verka sin egen arbetssituation och professio-
nella utveckling.

Mål och strategi
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Genovis prioriterar skapandet av ett starkt globalt varumärke som står för innovativa 
kundvänliga produkter av hög kvalitet och är till stor del beroende av patent för att skydda 
bolagets unika produkter. Bolaget utvärderar kontinuerligt det kommersiella värdet av 
patenten och upprätthåller endast de som stärker bolagets affärsmodell och har ett 
kommersiellt värde.

Patent och varumärken

PCT/EP2012/067841 
Endoclycosidase from 
streptococcus pyogenes 
and methods using it.

     

PCT/EP2017/052463   
New streptococal 
proteases

   

PCT/EP2018/063832 

I PCT/EP2018/063832  
Protease and binding 
polypeptide for 
o-glycoprotein

   

PCT/EP2018/063833 Tools for glycan analysis  

PCT/EP2002/14427

Exclusive license to 
use IdeS for biotechni-
cal industrial 
applications.
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Varumärken

FabRICATOR, IgGZERO, FabULOUS, GlycINATOR, GingisKHAN, GingisREX, GlyCLICK, FabALACTICA
OpeRATOR, OglyZOR och SialEXO är registrerade varumärken.
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Aktieägarvärde

Genovis ledning arbetar fortlöpande med att utveckla 
och förbättra den finansiella informationen kring 
Genovis, för att ge såväl nuvarande som framtida 
aktieägare goda förutsättningar att värdera bolaget på 
ett så rättvisande sätt som möjligt. I detta ingår bland 
annat att medverka aktivt vid möten med analytiker, 
aktiesparare och media. 

Genovis har under 2018 köpt uppdragsanalyser från 
Redeye AB samt anlitat BioStock, en nyhets- och 
analystjänst som presenterar nordiska börsbolag inom 
LifeScience.

Aktieägarinformation

Finansiell information om Genovis finns på bolagets 
webbplats och går att beställa från bolaget. 

Webb: www.genovis.com 
E-post: info@genovis.com 
Telefon: 046-10 12 30

Genovis aktie

Genovis aktie handlas sedan den 14 september 2006 på Nasdaq First North Stockholm 
med kortnamnet GENO. Börskursen vid periodens slut var 6,92 kronor och marknadsvärdet 
uppgick till cirka 436,6 miljoner kronor. First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad 
avsedd för små och växande företag, med en mindre omfattande regelbok än huvud-
marknaden. Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Genovis, certifiedadviser@penser.se, 
tel: 08-463 83 00.
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Aktiekapital

Den 31 december 2018 uppgick aktiekapitalet till 
15 775 000 kr och antal aktier till 63 100 000. 
Kvotvärdet är 0,25 kr. Genovis genomförde i april 
en riktad emission om 2 805 838 aktier vilket ökade 
aktiekapitalet med 701 459,50 kronor. 

Utdelningspolitik

Bolaget har inte lämnat någon utdelning. Styrelsen 
har för avsikt att föreslå utdelning när Bolaget erhåller 
goda vinster och positiva kassaflöden. 

De största ägarna den 31 december 2018

Namn Antal aktier Röster (%)

Mikael Lönn 12 490 653 19,80

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 7 535 539 11,94

Hansa Biopharma 5 712 161 9,05

Nordnet Pensionsförsäkring AB 5 255 449 8,33

Zaramant AB 1 305 000 2,07

Övriga ägare 30 801 198 48,81

Totalt 63 100 000 100

Källa: Euroclear Sweden AB

Aktieinnehav fördelat på storleksklasser den 31 december 2018

Innehav Antal 
aktieägare

Antal 
aktier

Innehav  
(%)

Marknadsvärde 
(tkr)

1 - 5 000 2 194 2 902 024 4,6 20 082

5 001 - 20 000 507 5 275 890 8,36 35 509

20 001 - 100 000 213 8 732 363 13,84 60 428

100 001 - 500 000 38 8 138 252 12,9 56 317

500 001 - 12 38 051 471 60,3 263 316

Totalt 2 964 63 100 000 100 436 652
Källa: Euroclear Sweden AB
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Förvaltningsberättelse 

Genovis utvecklar, producerar och marknadsför 
enzym i olika produktformat s.k. SmartEnzymes™ 
samt GlyCLICK® en produkt för specifik märkning 
av antikroppar. Utöver produkter levererar Genovis 
kunskap och support till kunden vilket innebär att 
specialister på Genovis bistår kunder med att tolka och 
utvärdera forskningsresultat för att på bästa sätt analy-
sera biologiska läkemedels kvalitet.

Bolaget arbetar globalt och det är främst läkemedels-
bolag och bioteknikbolag men även kontraktsforsk-
ningsbolag och kontraktstillverkningsbolag som utgör 

Genovis kunder. Majoriteten av dessa kunder utvecklar 
och producerar nya biologiska läkemedel. 

Organisationen bestod under 2018 av Genovis AB 
samt de helägda dotterbolagen Genovis Inc. och 
GeccoDots AB*. Genovis Inc. hanterar all försäljning 
och marknadsföring av enzymprodukterna på den 
nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar 
försäljning och marknadsföring i Europa. På de Asiatiska 
marknaderna hanteras försäljningen av distributörer. 
All administration för koncernen hanteras av Genovis AB. 

*Det pågår ingen verksamhet i GeccoDots AB sedan den 30 september 2015. 

Förvaltningsberättelse

VERKSAMHET OCH STRUKTUR

Intäkter 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 34 568 
(22 867) tkr vilket innebar en försäljningsökning 
om ca 51 procent. Justerat för valutaeffekter uppgår 
nettoomsättningen till 32 903 tkr vilket motsvarar en 
försäljningsökning om ca 44 procent. Övriga rörelsein-
täkter uppgick för helåret till 81(23) tkr och avser kurs-
vinster. USA är fortsatt koncernens största marknad 
följt av den europeiska marknaden. 

Kostnader
Koncernens kostnader inklusive avskrivningar ökade 
med 6 096 tkr till -38 138 (-32 042) tkr. Rörelse- 
kostnaderna fördelas på råvaror och förnödenheter 
-3 362 (-2 366) tkr, personalkostnader -16 148 (-13 230) 
tkr och övriga externa kostnader -13 577 (-14 630) tkr. 
Personalkostnaderna ökade delvis till följd av de nyan-
ställningar som gjordes för att stärka sälj och marknad 
globalt samt att styrelsearvodena för 2018 utbetalas som 
lön och redovisas under personalkostnader, delar av 
kostnadsökningen är av engångskaraktär. 

Till följd av övergången till IFRS 16 minskade övriga 
externa kostnader, avskrivningar och finansiella kost-
nader ökade. Avskrivningarna under helåret ökade med 
3 442 tkr till -5 051 (-1 609) tkr.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 
4 091 (-6 226) tkr. 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.

Genovis förtidstillämpar IFRS 16. Leasingavgifter för 
inventarier samt hyra för lokal har tidigare bokförts som 
övriga externa kostnader men i enlighet med IFRS 16 
blir dessa leasingavtal anläggingstillgångar och åtagan-
det blir skulder, kostnaden blir avskrivningar och ränte-
kostnader. Koncernen har tillämpat IFRS 16 retroaktivt 
samt förenklingsregeln avseende korttidslease. 
Detta har inte genererat någon omräkning av 2017.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet uppgick efter avskrivningar till -960 
(-7 835) tkr motsvarande en förbättring med 6 875 tkr.

Totalresultat
Totalresultat förbättrades med 6 552 tkr till -1 560 
 (-8 112) tkr. Resultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utestående aktier förbättrades 
med 0,11 kr till -0,03 (-0,14) kr. Resultat per aktie är 
framräknat genom att totalresultatet divideras med ett 
vägt genomsnitt av antalet aktier under året.

EKONOMISK ÖVERSIKT
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Förvaltningsberättelse

Finansnetto 
Finansnettot uppgick till -640 (-91) tkr.

Skatt
Moderbolaget Genovis AB redovisar förlust vid in-
komstbeskattningen och betalar således för närvarande 
inte inkomstskatt. 

Koncernen har en uppskjuten skattefordran som här-
rör från moderbolaget. Den uppskjutna skattefordran 
uppgick vid årets utgång till 1 718 (1 718) tkr motsva-
rande ett underskottsavdrag på ca 8 miljoner kronor. 
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.

Investeringar 
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 1 829 
(1 763) tkr varav 937 (456) tkr avser materiella anlägg-
ningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer. 
Investeringarna i immateriella anläggningstillgångar 
uppgår till 892 (1 307) tkr.

Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde uppgick till 4 663 (637) tkr. 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 
7 742 (10 755) tkr. 

Koncernens likvida medel uppgick till 9 581 
(4 918) tkr. Med beaktande av förväntade intäkter 
bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet 
är tillräckligt för att driva bolaget den kommande 
tolvmånadersperioden. 

Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 26 071 
(18 187) tkr efter beaktande av periodens resultat. Eget 
kapital per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av anta-
let utestående aktier före och efter utspädning var 0,42 
(0,31) kr och koncernens soliditet uppgick till 
69 (69) procent. 

Räntebärande skulder finns endast i koncernen, där 
skulder till kreditinstitut i sin helhet avser nuvärdesbe-
räknade framtida leasingavgifter, däri ingår även hyra 
för lokaler.

Skulder till kreditinstitut kronor

Långfristiga räntebärande skulder 

Förfaller mellan 1 och 5 år 2 940 424

Kortfristiga räntebärande skulder

Förfaller inom 1 år 2 231 001

Aktiekapital och aktien
För upplysningar om handel med aktier i bolaget, 
antalet aktier och aktieslag samt vilka rättigheter dessa 
ger i bolaget hänvisas till avsnittet Genovis aktie på 
sidorna 20-21. 

Genovis utvecklar unika enzymer som marknadsförs 
under ett gemensamt varumärke, SmartEnzymes™. 
Idag har bolaget 12 olika enzymprodukter för använd-
ning inom utveckling och analys av biologiska läkeme-
del samt GlyCLICK® en produkt för specifik märkning 
av antikroppar. 2018 lanserades FabRICATOR®-HPLC 
en produkt som möjliggör automatiserad analys av 
terapeutiska antikroppar under utveckling, produk-
tion och formulering av antikroppsbaserade läkemedel. 
Samtliga produkter ger snabbare analyser med högre 

kvalitet än vad konkurrerande produkter kan erbjuda. 
Produkterna kan beställas ur ett standardsortiment 
eller som custom-made produkter. 

GlyCLICK® är ett registrerat varumärke. Produkten är 
ett kit bestående av GlycINATOR® och Life Technologies 
teknologi SiteCLICK™. Life Technologies är ett helägt 
dotterbolag till Termo fisher Scientic. Varumärket SiteClick™ 
tillhör Life Technologies Corporation. 

PRODUKTER
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Förvaltningsberättelse

Produktlanseringar
Genovis lanserade GlycOCATCH™, ett verktyg för 
snabb, enkel och specifik upprening av proteiner och 
peptider. Produkten riktar sig till läkemedels- och 
diagnostikbolag samt universitet som arbetar med 
O-glykosylerade proteiner. GlycOCATCH är designad 
för att underlätta analyserna, något som har efterfrågats 
av både industrin och regulatoriska myndigheter.

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

Anställda
Genovis har anställt Kevin Cook som Senior Application 
& Market Area Manager i dotterbolaget Genovis Inc. 
Kevin Cook har 20 års erfarenhet av masspektrome-
tri från både läkemedels- och teknologiindustrin. De 
senaste 10 åren har Kevin arbetat med marknadsföring 
och försäljning av instrument, förbrukningsvaror och 
reagens för masspektrometri, vilket sammanfaller väl 
med marknaden för Genovis produkter.
Genovis utökade sälj- och marknadsorganisationen på 
huvudkontoret i Lund och anställde Rob Horsefield 

2018 påbörjades arbetet med att flytta hem produktionen 
till Genovis lokaler samt att kvalitetssäkra produktionen 
enligt ISO 9001. För att möjliggöra steget att samla pro-
duktionen in-house i Lund har Genovis successivt inves-
terat i ny produktionsutrustning. Maskininvesteringarna 
möjliggör för Genovis att ta över produktionsmoment 

Produktutveckling är viktigt för att stärka kunderbju-
dandet och därmed säkra framtida organisk tillväxt. 
Genom att lansera nya produkter och nya format av 

som Sales & Business Development Manager. Rob är 
disputerad inom proteinkemi och har tidigare arbetat 
som Account Manager och Produktspecialist inom 
masspektrometri och kromatografi.

Certifiering
Genovis blev certifierat enligt ISO 9001:2015. Kvali-
tetscertifieringen innebär att ledningssystemet lever 
upp till de krav som ställs i den Internationella standar-
den ISO 9001:2015. Certifieringen omfattar produkt-
utveckling, produktion och försäljning. 

Genom att utforma ett kvalitetsledningssystem med 
starkt kundfokus där samtliga processer och rutiner är 
noggrant utformade och kvalitetstestade enligt interna-
tionell standard säkerställer Genovis att man fortsätter 
att leverera produkter och tjänster i enlighet med de 
krav marknaden efterfrågar.

Riktad emission
Genovis genomförde en riktad emission om 2 805 838 
aktier, i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman 
den 11 maj 2017. Emissionen riktades till en mindre 
grupp kvalificerade investerare och tillförde bolaget 
ca 10,1 miljoner kronor före transaktionskostnader. 
Teckningskursen var till 3,60 kronor per aktie. 

som tidigare utfördes av externa leverantörer. Genovis har 
också rekryterat och förstärkt sitt produktionsteam med 
kompetenta och erfarna medarbetare för att hantera den 
komplexa produktionsprocessen och säkerställa kvaliteten. 
En målsättning på sikt är att även kunna erbjuda kunder 
GMP* godkänd produktion. 

befintliga produkter strävar Genovis efter att leverera 
produkter och tjänster med såväl goda resultat som 
ekonomisk nytta för kunden. 

HÄNDELSER UNDER ÅRET 

PRODUKTION

INNOVATION OCH PRODUKTUTVECKLING
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Förvaltningsberättelse

Den 31 dec 2018 var antalet anställda i koncernen 
tjugo personer jämfört med samma period 2017 då 
antalet anställda i koncernen var sjutton personer. 
Nitton personer är anställda i moderbolaget i Lund 
och en person är anställd i dotterbolaget Genovis Inc. 
i USA, 2017 var samtliga anställda i moderbolaget.  

Utgångspunkterna för Genovis miljöarbete är kon-
cernens miljöpolicy. Genovis AB bedriver verksam-
het som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 
miljöbalken. Bolaget har de tillstånd som erfordras. 

Nettoomsättning och rörelseresultat i moderbolaget 
härrör sig till den primära och enda rörelsegrenen; för-
säljning av produkter och/eller av forskningsbaserade 

Forskning och utveckling
Genovis framtida tillväxt är till stor del beroende av 
att företaget lyckas dels utveckla nya produktformat 
från befintliga produkter och dels utveckla nya och 
framgångsrika produkter som möter kundernas behov. 
Utveckling av nya produkter är kostsamt och det är 
omöjligt att garantera att nyutvecklade produkter blir 
kommersiellt lyckosamma. För att maximera avkast-
ningen av utvecklingsansträngningarna har Genovis en 
planeringsprocess som säkerställer att bolaget priorite-
rar rätt i valet av bl.a. framtida produktlanseringar. 

Produktansvar och skadeståndsansvar
Genovis kan inte utesluta att bolaget kan bli föremål 

För information om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare beslutade vid Årsstämman 2018, 
hänvisas till Bolagsstyrningsrapporten på sidan 29. 
Ledande befattningshavare omfattas endast av verk-
ställande direktören. Avseende utbetald ersättning till 
ledande befattningshavare för 2018 se not 7.

Miljöpåverkan utgörs huvudsakligen av utsläpp till 
vatten, utsläpp till luft samt miljöeffekter till följd av ener-
gianvändning och avfallsproduktion. Verksamheterna har 
under året bedrivits enligt gällande tillstånd och villkor.

innovationer. Enligt Genovis bedömning är definitio-
nen av geografiska områden enligt IAS 14 inte uppfyllt 
varför något sekundärt segment inte finns

för anspråk avseende produktansvar och andra juri-
diska frågor. Sådana anspråk kan röra stora belopp och 
betydande juridiska kostnader. Genovis kan inte lämna 
några garantier för att dess verksamhet inte kommer 
att utsättas för ersättningskrav. För de egendoms- och 
ansvarsrisker (t ex produktansvar) som bolaget är utsatt 
för finns omfattande försäkringsprogram.

Skydd av immateriella rättigheter
För att säkerställa avkastningen på gjorda investeringar 
hävdar Genovis aktivt sin rätt och följer konkurrenternas 
verksamhet noga. Om så krävs skyddar Bolaget sina im-
materiella rättigheter genom juridiska processer. Genovis 
har ett försäkringsprogram som omfattar bolagets im-
materiella rättigheter.

PERSONAL

MILJÖPÅVERKAN

MODERBOLAGET

RISKHANTERING 

Nyckeltal moderbolaget 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 27 253 18 182 14 196 10 720 8 159

Rörelseresultat -1 701 -8 240 -15 180 -17 166 -14 843

Soliditet (%) 82 77 73 55 76

Kassalikviditet (%) 352 248 233 125 195

Utdelning per aktie kronor 0 0 0 0 0

Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.
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Förvaltningsberättelse

Med finansiella risker avses i första hand risker relate-
rade till valuta- och ränterisker samt kreditrisker. Det 
övergripande ansvaret för att hantera koncernens finan-
siella risker samt utveckla metoder och principer för att 
hantera finansiella risker ligger inom koncernledningen. 
Den mest väsentliga finansiella risk som koncernen är 
utsatt för är valutarisk.

Valutarisk
En stor del av koncernens omkostnader är i svenska 
kronor. Koncernens intäkter är däremot i stor grad 
beroende av andra valutor framförallt USD och EUR. 
Valutakursförändringars påverkan på resultat och eget 
kapital är beräknad utifrån kända volymer och resultat 
i utländsk valuta. Beräkningen nedan är ett antagande 
om vilken påverkan en kursförändring om 5 procent får 
på en försäljning såsom den bolaget haft under 2018.

Valutaestimerad 
kurs, 2019

Nettovolym 
2018, tkr

Påverkan på resultatet/ 
eget kapital i tkr vid 5% 

kursrörelse

USD: 9,16 18 744  +/- 937

EUR: 10,26  14 656  +/- 733

Känslighetsanalys
Genovis resultat påverkas av ett antal externa faktorer. 
I tabellen nedan redovisas hur förändringar av några av 
de faktorer som är viktiga för Genovis skulle ha kunnat 
påverka koncernens resultat före skatt för 2018.

Förändring resultat före skatt kronor

Prisförändring +/- 3% 1 037 039

Kostnad sålda varor +/- 3% 100 872

Lönekostnader +/- 3% 484 431

Ränta +/- 2% 103 429

Kapitalrisk
Kapitalrisk är risken att koncernens kapitalstruktur 
inte är effektiv eller risken att koncernen måste upp-
höra med sin verksamhet. Koncernens mål avseende 
kapitalstrukturen är att trygga Genovis förmåga att 
fortsätta att bedriva sin verksamhet så att den kan ge-
nerera avkastning för aktieägarna och värde för andra 
intressenter samt att upprätthålla en optimal kapital-
struktur så att kostnaden för kapital reduceras. För 
att optimera kapitalstrukturen kan koncernen, med 
aktieägarnas godkännande genomföra nyemissioner, 
återköpa aktier eller öka/minska lån. Kapitalstrukturen 
revideras regelbundet. Den 31 december 2018 uppgick 
koncernens eget kapital till 26 071 (18 187) tkr och eget 
kapital i Genovis AB uppgick till 25 436 (17 692) tkr.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk utgörs av risk för att koncernen inte kan 
anskaffa medel för att möta sina åtaganden. Koncernens 
likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick 
vid helårets slut till 9 581 (4 918) tkr. Med beaktande av 
förväntade intäkter bedömer styrelsen att det befintliga 
rörelsekapitalet är tillräckligt för att driva bolaget den 
kommande tolvmånadersperioden. Skulle förutsättning-
arna ändras kan ytterligare kapitalanskaffning komma 
att övervägas.

Räntebärande skulder till kreditinstitut framgår nedan.

Löptidsanalys

Räntebärande 
skulder, tkr     

Förfallotidpunkt 
upp till 1år från 
balansdagen            

2 231 351 - -

Förfallotidpunkt 
mellan 1 och 5 år 
från balansdagen

2 940 1 755 - -

FINANSIELL RISKHANTERING
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Förvaltningsberättelse

Genovis har tecknat ett samarbetsavtal med Thermo 
Fisher Scientific för att tillsammans utveckla nya 
metoder för karaktärisering av nya och komplexa 
biologiska läkemedel. Genom att kombinera Genovis 

specifika enzymer för provbehandling med Thermo 
Fishers ledande LC-MS-teknik, syftar samarbetet till 
att utveckla robusta och automatiska arbetsflöden. 

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 ytterli-
gare steg framåt både vad det gäller nya produkter och 
försäljning. Sammantaget bedöms volymtillväxten som 
positiv under 2019.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

UTSIKTER
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Bolagsstyrningsrapport
Förvaltningsberättelse – Bolagsstyrning

Koncernen består av Genovis AB samt de helägda dot-
terbolagen Genovis Inc. och GeccoDots AB*. Koncernen 
hade den 31 december 2018 tjugo personer anställda. Nit-
ton personer var anställda i Genovis AB som ansvarar för 

Genovis AB är ett svenskt publikt aktiebolag där styr-
ning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, 
styrelsen, verkställande direktören och företagsledning-
en. Till grund för styrningen av bolaget ligger Genovis 
bolagsordning, den svenska aktiebolagslagen, regler 
och rekommendationer som följer av bolagets listning 

Vid utgången av 2018 hade Genovis ca 3 000 aktieägare 
enligt Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet uppgick vid 
slutet av året till 15 775 000 kronor och totalt antal aktier 
uppgick till 63 100 000. Genovis börsvärde uppgick till 436 

Bolagsstämman är högsta beslutande organ. Vid bolags-
stämman utövar aktieägarna sin rösträtt i enlighet 
med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Genovis 
bolagsordning. Bolagsstämman väljer bolagets styrelse 
och revisor. Till bolagsstämmans uppgifter hör också 
att bland annat fastställa bolagets balans- och resultat-
räkningar, att besluta om disposition av resultatet av 
verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och vd. Bolagsstämman beslutar även 
om styrelsearvode, arvodering av revisor och riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare.

Genovis årsstämma hölls den 17 maj 2018 i Lund där 
25,2 procent av antalet aktier och röster var företrädda. 
Styrelseledamöterna Jacob Engellau, Mikael Lönn, 
Lena Mårtensson Wernrud, Kenth Petersson och 
Mårten Winge var närvarande. Dessutom var vd och 
bolagets revisorer närvarande. För tiden intill slutet av 
nästa årsstämma omvaldes Kenth Petersson, Mikael 
Lönn, Lena Mårtensson Wernrud och Mårten Winge. 
Till ordinarie styrelseledamöter för samma tid valdes 

de centralt koordinerade funktionerna inom ekonomi och 
finans och en person var anställd i USA inom säljorganisa-
tionen. Projekten i koncernen drivs främst i egen regi men 
även i form av externa samarbeten med bolag i branschen. 

på Nasdaq First North Stockholm samt andra tillämpliga 
lagar och regler. Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) 
är inte obligatorisk för Genovis men styrelsen kommer 
noggrant att följa den praxis som utvecklas avseende 
Koden och avser att tillämpa Koden i de delar den kan 
bedömas ha relevans för Bolaget och dess aktieägare.

miljoner kronor den 31 december 2018. Bolagets största ak-
tieägare är Mikael Lönn som representerar 19,80 procent av 
det totala antalet röster i bolaget. Genovis aktieägarstruktur, 
aktiens utveckling etc. presenteras på sidorna 22-23.

Lena Söderström och Peter Hein. Mårten Winge valdes 
till styrelsens ordförande.

Stämmans beslut

• Fastställande av den framlagda balans- och resul-
taträkningen för moderbolaget och koncernen.

• Styrelsen och verkställande direktören beviljades 
ansvarsfrihet. 

• Arvode till styrelsen beslutades utgå med 
100 000 kronor till styrelsens ledamöter och 
200 000 kronor till styrelsens ordförande.  

• Årsstämman godkände styrelsens förslag till rikt-
linjer för ersättning till verkställande direktören 
och andra ledande befattningshavare. 

• Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande 
med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieä-
gare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med 
sammanlagt högst 1 625 000 kronor genom utgi-
vande av sammanlagt högst 6 500 000 nya aktier.

INLEDNING

EXTERNA OCH INTERNA REGELVERK

AKTIEÄGARE OCH AKTIEKAPITAL

BOLAGSSTÄMMA 

* Det pågår ingen verksamhet i GeccoDots sedan den 30 september 2015.
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Bolagsstyrningsrapport
Förvaltningsberättelse – Bolagsstyrning

Årsstämman 2018 fastställde riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak 
följande. 

Ledningens och verkställande direktörens fasta ersätt-
ningar ska vara konkurrenskraftiga och baseras på den 
enskildes ansvarsområde och prestation. Den rörliga 
ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förut-
bestämda och mätbara kriterier utformade med syfte 
att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rör-
liga ersättningen får högst uppgå till 25 procent av fast 
lön och ska fastställas per verksamhetsår. Styrelsen ska 
varje år överväga om ett aktie- eller aktiekurs anknutet 
incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. 
Ledningen och verkställande direktören har rätt till 
premiebestämd pension.

För verkställande direktören och ledande befattnings-
havare är uppsägningstiden från företagets sida 6 må-
nader och från individens sida 6 månader. Dessutom 
har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag 
motsvarande högst 12 månadslöner inklusive förmåner. 

Ledande befattningshavare omfattas endast av verkstäl-
lande direktören och totalt uppgick ersättningen till 
1 926 tkr under 2018. 

Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i ett 
enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Se not 7 för ytterligare information. 

Styrelsen föreslår årsstämman, den 23 maj 2019, 
att besluta om följande riktlinjer för ersättning till 
verkställande direktören.

Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås 
efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och 
för ändringar i befintligt anställningsavtal som görs 
därefter. Grundprincipen är att verkställande direktö-
rens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara 
konkurrenskraftiga. 

Principer för fast ersättning
Verkställande direktörens fasta ersättning ska vara kon-
kurrenskraftig och baseras på verksamhetens komplexitet 
och den verkställande direktörens prestation.

Principer för rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad 
till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med 
syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den 
rörliga ersättningen får högst uppgå till 25 procent av 
fast lön och ska fastställas per verksamhetsår.

Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller 
aktiekursanknutet incitamentsprogram ska föreslås års-
stämman. Det är årsstämman som beslutar om sådana 
incitamentsprogram.

Villkoren för icke-monetära förmåner, 
pensioner, uppsägning och avgångsvederlag

Pensioner 
Verkställande direktören har rätt till premiebestämd 
pension.

Uppsägning och avgångsvederlag 
För verkställande direktören är uppsägningstiden från 
företagets sida 6 månader och från individens sida 6 
månader. Dessutom kan verkställande direktören erhålla 
avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner 
inklusive förmåner. 

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt 
fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsen har hitintills aldrig frångått de riktlinjer 
som beslutats av bolagsstämman.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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Valberedningen genomför en utvärdering av styrelsen 
och dess arbete. Som underlag för sina förslag inför 
årsstämman 2019 har valberedningen gjort en bedöm-
ning huruvida den nuvarande styrelsen är ändamåls-
enligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på 
styrelsen till följd av bolagets nuvarande position och 
framtida positionering på marknaden. Styrelseledamö-
terna har besvarat en enkät som legat som underlag för 
valberedningens arbete. 

I valberedningen för årsstämman 2019 ingår följande 
representanter för de största aktieägarna:

• Mikael Lönn

• Leif Olsson

• Erik Walldén

• Torbjörn Frid

Till ordförande för valberedningen inför årsstämman 
2019 utsågs Mikael Lönn. 

Genovis har inget revisionsutskott utan dessa frågor 
beslutas ytterst av styrelsen i sin helhet.

Bolaget ska ha en revisor med eller utan suppleant eller 
ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäl-
ler till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. Vid omval kan stäm-
man bestämma att uppdraget ska gälla till slutet av den 
årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret 
efter revisorsvalet. På årsstämman 2016 utsågs revisions-
bolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor 
i Genovis för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag 
avseende val av ordförande vid årsstämma, val av
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval 
samt arvoden åt styrelsen och revisorerna. Vid årsstäm-
man 2018 beslöts att valberedningen inför årsstämman 
2019 ska bestå av representanter för de fyra största 
aktieägarna per den 30 september 2018. Valberedningen 
ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens 
ordförande att sammankalla valberedningen. Om någon 
ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att 
utse en representant övergå till närmast största aktieä-
gare som inte är representerad i valberedningen. Om 
det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger 
valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i 
valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet le-
damöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valbered-
ningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört 
ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valbe-
redningen uppmana samma aktieägare eller, om denna 
inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt 
nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan 
ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Huvudansvarig revisor vid PricewaterhouseCoopers 
AB är auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt. 
Sofia Götmar-Blomstedt innehar inte några aktier i 
bolaget. Revisorerna har varit representerade vid ett 
styrelsemöte under året.

VALBEREDNING

REVISIONSUTSKOTT

EXTERNA REVISORER
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PricewaterhouseCoopers AB innehar revisionsupp-
draget. Med revisionsuppdrag avses granskning av 
årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets-
uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att ut-
föra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 

Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudä-
gare med ett innehav i Genovis som uppgår till 19,80 
procent, äger 12,24 procent av aktierna i Redeye AB 
där Mikael Lönn också är styrelseledamot. Genovis 

av iakttagelser vid sådan granskning eller genomföran-
det av sådana övriga arbetsuppgifter. Andra uppdrag 
avser i allt väsentligt rådgivning inom redovisnings- 
och skatteområdet. Arvode för revisionsuppdraget 
under 2018 har uppgått till 255 (171) tkr och arvodet 
för andra uppdrag till 60 (49) tkr. Se not 5 sid 44.

har under helåret köpt emissions- och analystjänster 
från Redeye AB för totalt 1 061 tkr. Styrelseordförande 
Mårten Winge har utfört konsulttjänster under helåret 
och totalt erhållit 80 tkr.

ARVODE TILL REVISORER

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Intern kontroll
Intern kontroll över finansiell rapportering är en 
integrerad del av bolagsstyrningen inom Genovis-
koncernen. Den innehåller rutiner för att säkerställa 
koncernens tillgångar och riktigheten i den finansiella 
rapporteringen och syftar genom detta till att skydda 
ägarnas investering i bolaget.

Genoviskoncernens organisation är utformad för att 
snabbt kunna reagera på förändringar i marknaden. 
Operativa beslut fattas därför på bolagsnivå medan be-
slut om strategi, inriktning, förvärv och övergripande 
finansiella frågor fattas av Genovis styrelse. Vd rappor-
terar löpande till styrelsen för att öka kännedom, insyn 
och kontroll av företagets redovisning, ekonomiska 
rapportering och riskhantering.

Riskbedömning
Riskbedömning utgår från koncernens finansiella mål. De 
övergripande finansiella riskerna är definierade och till stor 
del branschspecifika. Genom att genomföra riskanalyser 
med utgångspunkt i koncernens balans- och resultaträk-
ning identifierar Genovis vilka nyckelrisker som kan 
utgöra hot mot att nå affärsmässiga och finansiella mål. 

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 
I DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN 
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Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under 
bolagsstämman. Styrelsen svarar för bolagets organisa-
tion och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrel-
sen har vidare att se till att organisationen beträffande 
bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar 
en tillfredsställande kontroll. Styrelsen i Genovis ska 
enligt bolagsordningen bestå av tre till tio ledamöter 
med högst fem suppleanter. Ledamöterna väljs årligen 
på årsstämman för tiden intill slutet av nästa års-
stämma. Årsstämman utser även styrelsens ordförande. 
Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår från arbetsord-
ningen vilken även reglerar arbetsfördelningen mellan 
styrelse, styrelsens ordförande och vd.

Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens 
kvalitet genom instruktioner för vd samt fastläggande 
av krav på innehållet i de rapporter om ekonomiska 

förhållanden som fortlöpande tillställs styrelsen. Styrel-
sen tar del av och säkerställer ekonomisk rapportering 
såsom kvartalsrapporter och årsredovisning, och har 
delegerat till bolagsledningen att säkerställa pressmed-
delanden med ekonomiskt innehåll samt presentations-
material i samband med möten med media, ägare och 
finansiella institutioner.

Styrelsen har ansvaret för att det finns ett effektivt 
system för intern kontroll och riskhantering, ansvaret 
att arbeta med dessa frågor har delegerats till vd. I 
organisationen har befogenheter och ansvar definierats 
i policys, riktlinjer och ansvarsbeskrivningar.

Bolagets revisor rapporterar till styrelsen varje år från 
granskningen av redovisningen och ger sin bedömning 
av den interna kontrollen.

STYRELSE

Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 
2011. Kenth Petersson har tidigare arbetat 
som analytiker och har bred erfarenhet av 
bioteknikbranschen. Verkar sedan 15 år som 
affärsängel och huvudägare i ett antal 
biotechföretag.
•  Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag: 

Styrelseordförande i AlphaBeta AB, Biocrine 
AB, Spiber Technologies AB och Science 
Pacific AB. 
Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB.

•  Antal aktier i Genovis: 49 998 aktier.

Kenth Petersson (f 1956)
Styrelseledamot - fil kand

Ordinarie ledamot i Genovis sedan 2018. Lena 
Söderström har 30 års erfarenhet av ledande 
befattningar från internationella läkemedels- 
och medicintekniska bolag samt bred 
erfarenhet från projektledning, affärsutveck-
ling, internationell marknadsföring och 
tillverkning.
• Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag: 

Styrelseledamot i Uppsala universitet 
Holding AB, SLU Holding AB, Bio-Works AB 
samt Dicot AB.

• Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier

Lena Söderström (f 1960)
Styrelseledamot – BSc och MBAOrdinarie ledamot i Genovis sedan 2018. 

Peter Hein har lång erfarenhet från ledande 
befattningar huvudsakligen inom ekonomi och 
finans, bland annat från life science industrin 
där han har arbetat som CFO på Q-Med och 
Biolipox (Orexo). Peter har också varit CF 
 och VD på butikskedjan Granngården, samt 
tidigare arbetat på Ericsson och Swedish 
Match. Idag arbetar Peter som konsult och 
interimschef.
• Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag: 

Styrelseledamot Lacolle AB.
• Antal aktier i Genovis: 49 002 aktier

Peter Hein ( f 1957)
Styrelseledamot - Civilekonom
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Styrelsearbetet 2018
Styrelsen ledamöter har sedan Årsstämman den 17 
maj 2018 varit sex stycken. Under 2018 höll styrelsen 5 
protokollförda fysiska sammanträden där andra tjäns-
temän har deltagit som föredragande eller i adminis-
trativa funktioner. Styrelsen har även fattat beslut per 
capsulam vid fem tillfällen under 2018. Styrelsearbetet 

har, förutom uppföljning och rapportering av den fort-
löpande affärsverksamheten och lönsamhetsutveckling-
en omfattat exempelvis frågor om strategisk utveckling 
och inriktning, investeringar i produktutveckling och 
nya produktkoncept, frågor av finansiell karaktär samt 
bolagets IP-rättigheter. 

Styrelseledamot Invald Oberoende i förhållande till 
Bolaget och företagsledningen

Oberoende i förhållande till 
Bolagets större aktieägare

Mårten Winge 2016 Ja Ja

Peter Hein 2018 Ja Ja

Mikael Lönn 2014 Nej Ja

Kenth Pettersson 2011 Ja Ja

Lena Mårtensson Wernrud 2014 Ja Ja

Lena Söderström 2018 Ja Ja

Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 
2016. Mårten driver egen konsultbyrå Winge 
Management AB och har tidigare arbetat med 
internationell kommersialisering av nya 
teknologier inom life science. Han har 
tjänstgjort som vd på Medical Vision AB, 
Proxeon A/S (Odense, Danmark) och på flera 
bolag inom Doxa koncernen och BroGripen AB.
• Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag: 

Styrelseordförande i Winge Management AB 
och Cray Innovation AB. 

 • Antal aktier i Genovis: 60 000

Mårten Winge (f 1959)
Styrelseordförande - MSc

Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 
2014. Lena Mårtensson Wernrud är verksam 
som senior director, pipeline sourcing, på 
LeoPharma AS, partner i PULS samt driver 
egen konsultbyrå, Martensson Innovative 
Partner. Hon har 30 års erfarenhet av 
medicinsk teknik och läkemedels-industri på 
ledningsgruppsnivå inom bl.a. Gambro AB, 
Pharmacia och AstraZeneca. Har varit medlem 
av styrgrupper mellan AZ och mindre biotech 
företag och universitet. 
• Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag: 

Styrelseledamot i Oncorena Holding AB 
och Oncorena AB.

• Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier

Lena Mårtensson Wernrud (f 1954) 
Styrelseledamot - Docent

Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 2014. 
Mikael Lönn är läkare, entreprenör och har varit 
verksam som företagsledare i ett flertal branscher 
men framför allt inom hälso-och sjukvård. Han har 
lång erfarenhet av finansiella investeringar och 
gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt 
styrelseengagemang i ett antal uppstarts- och 
tillväxtföretag såväl som erfarenhet från större 
organisationer som landstings-och kommunägda.
• Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag: 

Styrelseledamot i LOX Container Technology AB, 
PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Holding AB, 
PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, 
Vizendo AB, Dicel AB, Sturebadet Health AB, 
Redeye AB/Redhold AB, Mikael Lönn AB, 
Professionell ägarstyrning i Sverige AB, 
Professionell ägarstyrning PÄAB II, Skogsägarna 
Mellanskog Ekonomisk förening, Ilya Pharma AB 
och Spago Nanomedical AB. 

• Antal aktier i Genovis: 12 490 653 aktier. 

Mikael Lönn (f 1949) 
Styrelseledamot - Läkare, Fil kand
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Verkställande direktören ansvarar för att den löpande 
förvaltningen hanteras i enlighet med de riktlinjer och 
anvisningar som styrelsen meddelar vilket förtydligas i 
en särskild vd-instruktion. Vd ska genom tillfredsstäl-
lande kontrollsystem förvissa sig om att bolaget efter-
lever lagar och förordningar och Nasdaq First North 
Stockholms Regelverk för emittenter. 

Vd ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bo-
lagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 

betryggande sätt. Det är därför vd:s ansvar att säker-
ställa att bolaget har god intern kontroll och rutiner för 
att säkerställa att de fastställda principerna för finan-
siell rapportering och intern kontroll tillämpas. 
Vd ska vidare tillse att styrelsen får ett så sakligt, ut-
förligt och relevant informationsunderlag som erfor-
dras för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda 
beslut. Dessutom har vd en kontinuerlig dialog med 
styrelsens ordförande och håller denne informerad om 
företagets och koncernens utveckling och finansiella 
ställning.

LEDNINGSGRUPP

Helén Carlsson Nyhlén är civilingenjör i 
bioteknik och har en PhD i tillämpad biokemi 
från Lunds Tekniska Högskola. Helén har 
sedan 2016 varit anställd i Genovis i olika 
befattningar och har mer än 20 års erfarenhet 
av arbete med proteiner inom läkemedels- 
och bioteknisk industri. Hon har haft olika 
roller i utvecklingsprojekt i preklinisk-och 
klinisk fas för tillverkning och analys av 
läkemedelskandidater vilket även inkluderat 
arbete och dokumentation enligt kvalitetssys-
temet GMP.  
• Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier

Helén Carlsson Nyhlén (f 1964)
VP Application Development & 
Support 

Rolf Lood har en PhD i Biomedicin från Lunds 
Universitet och har sedan 2017 varit anställd i 
Genovis inom R&D. Rolf har arbetat som 
konsult åt ett flertal stora internationella 
företag inom utveckling av nya produkter och 
har bred erfarenhet av forskning med 
mikroorganismer och enzym, där stort fokus 
under de senaste 10 åren varit bakteriella 
glykosidas och proteas med bioteknologiska 
applikationer. Rolf är författare till ett flertal 
vetenskapliga publikationer och patent, 
docent vid Lunds universitet inom experimen-
tell infektionsmedicin samt vetenskaplig 
rådgivare till ett flertal internationella 
biotech-bolag. 
• Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier

Rolf Lood (f 1984)
VP Research & Development

Fredrik Olsson är civilingenjör från Lunds 
Tekniska Högskola och har sedan 2002 varit 
anställd i Genovis med huvudansvar för 
produktutveckling och produktion. Fredrik 
Olsson har bred erfarenhet av produktionspro-
cesser från livsmedelsindustri och bioteknisk 
industri. En stor del av hans arbete har 
involverat upprättande av processer och 
kvalitetssystem för olika branschspecika 
standarder såväl som generella system. 
Fredrik Olsson är också medförfattare till ett 
flertal vetenskapliga publikationer och patent. 
• Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i 

Genovis Inc. och GeccoDots AB.
• Antal aktier i Genovis: 117 203 aktier

Fredrik Olsson (f 1971)
Verkställande direktör 
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Företagsledningen består utöver verkställande 
direktören av fem personer:

Vice President, Research and Development

Vice President, Application Development & Support

Vice President, Production

Vice President, Sales and Business Development

General Counsel

Verkställande direktören  ansvarar för att utfärda och 
upprätthålla instruktioner för delegering till lednings-
gruppen i bolaget. Ledningsgruppen har gemensamma 
möten varje månad för att diskutera koncernens resul-
tat och finansiella ställning, status i forsknings- och 
utvecklingsprojekten, strategifrågor samt uppföljning 
av budget och prognoser.

Susanne Ahlberg har en jur kand examen 
från Lunds Universitet och har varit anställd i 
Genovis sedan 2007. Susanne har sedan 
innan erfarenhet från både start-up bolag och 
mogna bolag. Hon har arbetat inom corporate 
finance och i ledande befattningar i publika 
noterade bolag inom life science och 
bioteknikindustrin. Susanne har lång och bred 
erfarenhet inom affärsjuridikens alla områden 
samt immaterialrätt.
• Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Genovis 

Inc. och GeccoDots AB.
• Antal aktier i Genovis: 14 475 aktier

Susanne Ahlberg (f 1957)
General counsel

Jonathan Sjögren är civilingenjör i bioteknik 
och har en PhD från Lunds universitet. 
Jonathan har sedan 2014 varit anställd i 
Genovis i olika befattningar och är specialist 
på enzymer som modifierar antikroppar. Han 
disputerade med en avhandling fokuserad på 
bakteriella enzymer med applikationer inom 
biologiska läkemedel och har ett stort nätverk 
både inom akademi och industri. Jonathan har 
utvecklat globala försäljnings- och marknads- 
föringsstrategier samt är författare till ett 
flertal vetenskapliga publikationer och patent.
• Aktier i Genovis: 7 140 aktier

Jonathan Sjögren (f 1985)
VP Sales and Business Development

Linda Andersson har en magisterexamen i 
kemi från Lunds universitet och har varit 
anställd i Genovis sedan 2009. Linda har 
mångårig erfarenhet av produktionsproces-
ser samt utveckling av analysmetoder för 
kvalitetssäkring. Hon har tidigare arbetat i en 
global miljö för GE Healthcare inom 
diagnostikområdet där kontrastmedel för MR 
och röntgen utvecklades och testades i 
pre-klinisk fas med fokus på onkologimodel-
ler. Hon har även arbetat på CRO-bolag som 
Imagnia AB där bland annat enzymkinetik 
studerades med hjälp av MR/NMR samt Eijdo 
Research AB där pre-kliniska studier för MR 
imaging genomfördes. 
• Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier

Linda Andersson (f 1976)
VP Production 
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Följande medel står till årsstämmans förfogande: SEK

Ansamlad förlust, kr -156 133 950

Årets resultat, kr -1 700 741

Överkursfond 167 495 403

Totalt resultat 9 660 712

Överföres i ny räkning      9 660 712

Förslag till vinstdisposition
Genovis AB (publ), org. nr. 556574-5345

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2018 ska lämnas. Beträffande koncernens och 
moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande redovisningshandlingar. Resultat och 
balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 23 maj 2019.

Förslag till behandling av ansamlad förlust
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Koncern Koncern Moderbolag  Moderbolag

 (kronor) Not 2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning 2 34 567 980 22 867 266 27 252 667 18 181 680

Förändring av lager färdiga varor 2 529 055 1 317 195 2 529 055 1 317 195

Övriga rörelseintäkter 3 80 781 23 039 80 781 0

Råvaror och förnödenheter -3 362 397 -2 365 890 -3 836 828 -2 683 919

Övriga externa kostnader 4,5,6 -13 577 278 -14 630 682 -10 425 198 -10 336 616

Personalkostnader 7 -16 147 688 -13 229 835 -14 489 884 -13 229 835

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar 8 -5 051 093 -1 609 143 -2 811 534 -1 280 749

Övriga rörelsekostnader 0 -207 371 0 -207 371

Summa rörelsens kostnader -38 138 456 -32 042 921 -31 563 444 -27 738 490

Rörelseresultat -960 640 -7 835 421 -1 700 941 -8 239 615

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 0 285 200 285

Räntekostnader  -639 837 -90 930 0 -497

Resultat före skatt -1 600 477 -7 926 066 -1 700 741 -8 239 827

Skatt på årets resultat 9 -109 904 -22 466 0 0

ÅRETS RESULTAT -1 710 381 -7 948 532 -1 700 741 -8 239 827

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att 
omklassificeras till resultaträkningen

Omräkning av utländskt dotterbolag 150 177 -164 601

ÅRETS TOTALRESULTAT -1 560 204 -8 133 133 -1 700 741 -8 239 827

Årets resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare -1 560 204 -8 113 133

Resultat per aktie före och efter utspädning1 10 -0,03 -0,14

Genomsnittligt antal aktier 61 935 460 58 692 491

1Resultat per aktie är framräknat genom att totalresultatet divideras med ett vägt genomsnitt av antalet aktier under året. Någon utspädningseffekt föreligger inte.
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BALANSRÄKNING
Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

 (kronor) Not 2018
31 dec

2017
31 dec

2018
31 dec

2017
31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11

Patent och licenser 2 611 015 4 042 221 2 611 015 4 042 221

Summa immateriella anläggningstillgångar 2 611 015 4 042 221 2 611 015 4 042 221

Materiella anläggningstillgångar 12

Inventarier, verktyg och installationer 6 349 797 3 021 947 1 290 359 841 708

Summa materiella anläggningstillgångar 6 349 797 3 021 947 1 290 359 841 708

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 0 0 100 009 100 009

Summa finansiella anläggningstillgångar  0 0 100 009 100 009

Uppskjutna skattefordringar 14 1 718 000 1 718 000 1 718 000 1 718 000

Summa anläggningstillgångar 10 678 812 8 782 168 5 719 383 6 701 938

Omsättningstillgångar

Varulager

Färdiga varor 5 739 906 3 169 510 5 739 906 3 169 510

Summa varulager 5 739 906 3 169 510 5 739 906 3 169 510

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 5 932 882 4 089 893 2 514 610 1 443 202

Fordringar på koncernföretag 0 0 2 460 623 2 240 115

Skattefordringar 4 831 20 581 4 831 0

Övriga fordringar 16 586 667 574 747 586 569 556 909

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 5 302 859 4 750 887 5 355 359 4 833 387

Summa kortfristiga fordringar  11 827 239 9 436 108 10 921 992 9 073 613

Likvida medel 18 9 581 321 4 917 690 8 596 804 4 031 762

Summa omsättningstillgångar 27 148 466 17 523 308 25 258 702 16 274 885

SUMMA TILLGÅNGAR 37 827 278 26 305 476 30 978 085 22 976 823
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BALANSRÄKNING
Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

 (kronor) Not 2018
31 dec

2017
31 dec

2018
31 dec

2017
31 dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 19 15 775 000 15 073 541 15 775 000 15 073 541

Summa bundet eget kapital 15 775 000 15 073 541

Övrigt tillskjutet kapital 166 674 391 157 930 935 0 0

Överkursfond 0 0 167 495 403 158 751 947

Ansamlad förlust -154 643 208 -146 694 676 -156 133 950 -147 894 123

Reserver -24 423 -174 600 0 0

Årets resultat -1 710 381 -7 948 532 -1 700 741 -8 239 827

Summa fritt eget kapital 9 660 712 2 617 997

Totalt eget kapital hänförligt 
till moderbolagets aktieägare 26 071 379 18 186 668 25 435 712 17 691 538

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 20 2 940 424 1 755 377 0 0

Summa långfristiga skulder 2 940 424 1 755 377 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 307 643 1 332 477 1 307 643 1 332 477

Skulder till kreditinstitut 20 2 231 001 351 528 0 0

Skulder till koncernföretag 0 0 100 000 100 000

Övriga skulder 654 530 461 247 482 874 220 074

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 4 622 301 4 218 179 3 651 856 3 632 734

Summa kortfristiga skulder 8 815 475 6 363 431 5 542 373 5 285 285

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 827 278 26 305 476 30 978 085 22 976 823
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncern Koncern Moderbolag  Moderbolag

 (kronor) Not 2018 2017 2018 2017
Löpande verksamhet

Rörelseresultat -958 887 -7 937 646 -1 700 941 -8 239 616

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 22 5 051 093 1 280 749 2 811 534 1 280 749

Förändring av rörelsekapital 23 -4 701 964 -1 697 978 -4 161 686 -53 372

Erhållen ränta 0 285 200 286

Erlagd ränta  -639 837 -497 0 -497

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 249 595 -8 355 087 -3 050 893 -7 012 450

Investeringsverksamhet

Förvärv patent    -891 823 -1 307 538 -891 823 -1 307 539

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -937 156 -455 677 -937 156 -455 677

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 828 979 -1 763 215 -1 828 979 -1 763 216

Finansieringsverksamhet

Årets nyemission 24 9 444 915 10 754 695 9 444 915 10 754 695

Amortering av lån avseende finansiell leasing 25 -1 702 710 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 742 205 10 754 695 9 444 915 10 754 695

Summa kassaflöde efter 
finansieringsverksamheten 4 663 631 636 393 4 565 043 1 979 029

Likvida medel vid årets början 4 917 690 4 281 297 4 031 761 2 052 732

Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid årets slut 18 9 581 321 4 917 690 8 596 804 4 031 761
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
KONCERN

(kronor)
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Ansamlad 

förlust

Övrigt 
total- 

resultat
Årets 

resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans 
per 1 januari 2017

13 823 541 120 880 007 -104 117 432 -9 999 -15 031 013 15 545 104

Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut

-15 031 013 15 031 013 0

Omklass. av emissioner 
2015 & 2016

27 546 231 -27 546 231 0

Nyemission 1 250 000 10 250 000 11 500 000

Emissionskostnader -745 303 -745 303

Årets totalresultat -164 601 -7 948 532 -8 113 133

Utgående balans per 
31 december 2017 15 073 541 157 930 935 -146 694 676 -174 600 -7 948 532 18 186 668

Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut

-7 948 532 7 948 532 0

Nyemission 701 459 9 399 557 10 101 016

Emissionskostnader -656 101 -656 101

Årets totalresultat 150 177 -1 710 381 -1 560 204

Utgående balans per
31 december 2018 15 775 000 166 674 391 -154 643 208 -24 423 -1 710 381 26 071 379

MODERBOLAGET

(kronor) Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Ansamlad 

förlust Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 
per 1 januari 2017

13 823 541 0 149 247 252 -132 584 771 -15 309 352 15 176 670

Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut

 -15 309 352 15 309 352 0

Nyemission 1 250 000 10 250 000 11 500 000

Emissionskostnader -745 305 -745 305

Årets totalresultat  -8 239 827 -8 239 827

Utgående balans per 
31 december 2017 15 073 541 0 158 751 947 -147 894 123 -8 239 827 17 691 538

Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut

 -8 239 827 8 239 827 0

Nyemission 701 459 9 399 557 10 101 016

Emissionskostnader -656 101 -656 101

Årets totalresultat  -1 700 741 -1 700 741

Utgående balans per  
31 december 2018 15 775 000 0 167 495 403 -156 133 950 -1 700 741 25 435 712

Bolaget har inte lämnat eller föreslagit någon utdelning.
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

ALLMÄN INFORMATION
Genovis AB:s (publ) (Genovis) koncernredovisning har upprättats med till-
lämpning av Årsredovisningslagen (ÅRL), International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) 
samt tolkningar från International Financial Reporting Interpretations Com-
mittee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom 
EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
“Kompletterande redovisningsregler för koncerner” tillämpats. 
Moderföretagets årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
“Redovisning för juridiska personer”. Koncern- och årsredovisningarna är 
avgivna i svenska kronor och avser perioden 1 januari - 31 december för resul-
taträkningsrelaterade poster respektive den 31 december för balansräkningsre-
laterade poster. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärdeme-
toden. Investeringar i koncernföretag värderas till anskaffningsvärde. I de fall 
det redovisade värdet avseende investeringen överstiger återvinningsvärdet (se 
avsnitt nedan om ”Nedskrivningar”) sker nedskrivning.

  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 informa-
tion om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att 
information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till 
intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska 
lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll 
över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller 
nyttan från varan eller tjänsten.  IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 
Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 trädde ikraft 
den 1 januari 2018. Införandet av IFRS 15 har inte att påverkat hur koncernen 
redovisar intäkter och någon omräkningsfaktor har inte varit aktuell. 

IFRS 9 - Finansiella instrument 
Koncernen har från den 1 januari 2018 tillämpat IFRS 9 Finansiella instrument 
som ersatte IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Stan-
darden innehåller nya principer för klassificering och värdering av finansiella 
tillgångar. Avgörande för hur värdering ska ske baseras dels på företagets syfte 
med att inneha tillgången (”business model”), dels det finansiella instrumentets 
kontraktsenliga kassaflöden (”contractual cash flows”). Koncernen har utvärderat 
effekterna av införandet av IFRS 9 och funnit att det inte föreligger några vä-
sentliga skillnader mellan den nya standarden och koncernens tidigare principer 
för klassificering och värdering av finansiella instrument samt nedskrivningar av 
osäkra kundfordringar. Bolaget kommer vid varje balansdag att bedöma kredit-
risken för kundfordringarna och beräkna en förlustreserv.
 
IFRS 16 – Leasing
Genovis har valt att tillämpa IFRS 16 från och med den 1 januari 2018. IFRS 
16 ersätter de IFRS standards som har reglerat redovisning av leasing – närmare 
bestämt IAS 17, IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27.

Många av de bedömningar som krävs enligt IFRS 16 krävdes redan tidigare 
enligt IAS 17 för finansiella leasingavtal. Utmaningen med IFRS 16 är att 
det är en betydligt större mängd avtal som omfattas av dessa uppskattningar 
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och bedömningar däribland hyresavtal som aktiveras som tillgång och skuld 
i balansräkningen, med tillhörande effekt att kostnaden i resultaträkningen 
fördelas på avskrivningar i rörelseresultatet och räntekostnader i finansnettot. 
Bolaget har tillämpat förenklad övergångsmetod.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, 
väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS krävs att före-
tagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden, vilka 
påverkar resultat- och balansräkning samt övriga upplysningar. Uppskattningar, 
bedömningar och antaganden ses över regelbundet. Det faktiska utfallet kan 
skilja sig från dessa bedömningar, uppskattningar och antaganden. Styrelsen och 
den verkställande ledningen gör löpande en bedömning av uppskjuten skatt och 
immateriella tillgångar. Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna 
uppgick vid periodens utgång till 1 718 (1 718) tkr, motsvarande ett underskotts-
avdrag på 8 028 tkr. Värderingen av förlustavdrag och företagets förmåga att ut-
nyttja outnyttjade förlustavdrag bygger på antagandet att skattemässiga överskott 
kommer att genereras i bolaget inom en prognostiserbar framtid. Värderingen 
av immateriella tillgångar prövas minst en gång per år eller oftare om det finns 
indikation på att en värdeminskning kan ha inträffat. 

Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 9 581 (4 918) tkr. Med beak-
tande av förväntade intäkter bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet 
är tillräckligt för att driva bolaget den kommande tolvmånadersperioden. Skulle 
förutsättningarna ändras kan ytterligare kapitalanskaffning komma att övervägas. 
Genovis kan med aktieägarnas godkännande genomföra nyemissioner, återköpa 
aktier eller öka/minska lån. Kapitalstrukturen revideras regelbundet. Den 31 
december 2018 uppgick koncernens eget kapital till 26 071 (18 187) tkr och eget 
kapital i Genovis AB uppgick till 25 436 (17 692) tkr.

KONCERNREDOVISNING
Genovis koncernredovisning omfattar moderbolaget Genovis AB samt dot-
terbolagen GeccoDots AB och Genovis Inc. Dotterbolag medtages i koncern-
redovisningen fr.o.m. den tidpunkt då det bestämmande inflytandet överförs 
till koncernen och ingår inte i koncernredovisningen från den tidpunkt då det 
bestämmande inflytandet upphör. Internvinster respektive mellanhavanden 
inom koncernen elimineras i koncernredovisningen.

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av 
ett dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt för-
värvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktel-
ser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys 
i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för 
andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvär-
vade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. 
Anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna respektive rörelsen utgörs av de 
verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller övertagna 
skulder och emitterade eget kapitalinstrument som lämnats som vederlag i 
utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna samt transaktionskostnader som 
är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskost-
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naden överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden 
är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen. Dotterbolags finansiella 
rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till 
det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Redovisningsprinciperna 
för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av Koncernens principer.

UTLÄNDSKA VALUTOR
Funktionell valuta 
Funktionell valuta är i valutan i de primära ekonomiska miljöer företagen 
bedriver sin verksamhet. Moderföretagets funktionella valuta är svenska kronor 
som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen.

Omräkning av valuta 
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skul-
der i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs 
som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräk-
ningarna redovisas i årets resultat. Kursvinster och kursförluster på rörelse-
fordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet, medan kursvinster 
och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella 
poster.

Omräkning av utlandsverksamhet
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas från utlandsverk-
samhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska 
kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader 
i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till den genomsnittskurs 
som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser 
som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt 
totalresultat.

VARULAGER
Varulagret har, med tillämpning av först-in-först-ut (FIFO)-principen, värderats 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Hänsyn har 
även tagits till produktionsdatum. I anskaffningsvärdet ingår material, arbets-
kraftskostnader och övriga tillverkningskostnader.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt IAS 7, Rapport över kassaflöden, indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar enbart transaktioner som medfört in- 
eller utbetalningar. Som likvida medel räknas kassa och banktillgodohavanden.
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NOT 2 NETTOOMSÄTTNING

Försäljningen baseras på ett mått som benämns nettoomsättning, detta mått 
exkluderar intäkter som inte är hänförliga till försäljning av produkter och 
tjänster. Företagsledningen bedömer verksamheten ur ett produktperspektiv 
där verksamhet endast omfattar ett rörelsesegment* som används för att fatta 
strategiska beslut. Segmentet utgörs av unika enzym som underlättar utveck-
ling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel samt en produkt för specifik 
märkning av antikroppar. Hänvisning görs till resultat- och balansräkningarna 
rörande den primära segmentsredovisningen. Intäkter redovisas i resultaträk-
ningen när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas 
ägande överförts till kunden. Intäkter för tjänsteuppdrag redovisas i resultaträk-
ningen när uppdraget är slutfört då de tjänster Genovis utför löper på mycket 
kort tid. Försäljningen redovisas netto efter moms.

Den information som presenteras avseende intäkter, tillgångar och investering-
ar avser endast angivet geografiskt område. 

Intäkter Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Sverige 331 860 360 274 331 860 360 274

Övriga länder 34 236 120 22 506 992 26 920 807 17 821 406

Totalt 34 567 780 22 867 266 27 252 667 18 181 680

Tillgångar

Sverige 8 960 812 7 064 168 3 901 374 4 883 929

Totalt 8 960 812 7 064 168 3 901 374 4 883 929

Investeringar

Sverige 1 828 979 1 763 216 1 828 979 1 763 216

Totalt 1 828 979 1 763 216 1 828 979 1 763 216

*Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller produkter 
eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning och som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från 
andra segment. Rörelsesegment ska rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering 
som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. I Genovis har denna funktion identifierats som 
koncernens vd.

NOT 3 ÖVRIGA INTÄKTER

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Kursvinster 80 781 0 80 781 0

Övrigt 0 23 039 0 0

Totalt 80 781 23 039 80 781 0

NOT 4 NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 

Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Geno-
vis som uppgår till 19,80 procent, äger 12,24 procent av aktierna i Redeye AB där 
Mikael Lönn också är styrelseledamot. Genovis har under helåret köpt emissions- 
och analystjänster från Redeye AB för totalt 1 061 tkr. Styrelseordförande Mårten 
Winge har utfört konsulttjänster under helåret vilket uppgår till 80 tkr. Samtliga 
närståendetransaktioner har skett på marknadsmässiga grunder.
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NOT 5 ARVODE TILL REVISOR

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som 
det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana arbetsuppgifter.

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

PwC

Revisionsuppdraget 255 000 171 000 255 000 171 000

Övriga tjänster 60 000 49 250 60 000 49 250

Totalt 315 000 220 250 315 000 220 250

NOT 6 LEASING 

Leasing föreligger då en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet be-
hålls av leasegivaren och klassificeras som operationell leasing. Operationell leasing 
innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen över löptiden med 
utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts 
som leasingavgift under året. Koncernen har inga finansiella leasingkontrakt.

Lokalhyror avser moderbolagets och dotterbolagets, Genovis Inc., lokaler. Moder-
bolaget hyresavtal löper till 2020-09-30 och förlängs med löpande med ett år såvida 
hyresavtalet inte sägs upp senast nio månader före hyrestidens utgång. Genovis Inc. 
har ett hyreskontrakt som löper till den 31 mars 2020. 

Årets kostnad Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Billeasing 0 0 97 796 89 551

Lokalhyror 0 2 020 438 2 149 772 1 986 397

Totalt 0 2 020 438 2 247 568 2 075 948

Framtida betalnings- 
förpliktelser, 
nominellt värde 

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Billeasing

Inom 1 år 64 314 0 64 314 62 376

Mellan 1 och 5 år 48 236 0 48 236 114 356

Leasing av instrument

Inom 1 år 474 648 0 474 648 0

Mellan 1 och 5 år 1 028 404 0 1 028 404 0

Lokalhyror

Inom 1 år 2 096 592 2 012 792 2 061 716 1 980 028

Mellan 1 och 5 år 1 155 006 40 980 1 546 287 0

Totalt 5 267 200   2 053 772 5 223 605 2 156 760
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NOT 7 PERSONAL

Verkställande direktören har en premiebestämd pension som uppgår till 30 
procent. Övriga anställda i moderbolaget omfattas av en pensionsplan. Avhängigt 
av tidpunkten för anställningens påbörjan administreras pensionsplanen av Col-
lectum eller individuellt val och klassificeras som en avgiftsbestämd pensionsplan. 
I en avgiftsbestämd plan görs fastställda betalningar till en separat enhet och där-
efter föreligger inga legala eller formella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. 
Avgifter för pensionsförsäkringar redovisas som en kostnad i resultaträkningen 
när de uppstår. 

Medelantal anställda Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Totalt 18 16 17 16

Varav kvinnor 11 11 11 11

Löner och ersättningar 
har utgått med:

Styrelse och vd 1 804 799 1 524 194 1 804 799 1 524 194

Övriga anställda 9 569 953 7 477 904 7 912 149 7 477 904

Totala löner 11 374 752 9 002 098 9 716 948 9 002 098

Sociala kostnader 2 669 006 2 458 341 2 669 006 2 458 341

Pensionskostnader vd 327 297 206 388 327 297 206 388

Pensionskostnader övriga 
anställda

1 004 760 933 494 1 004 760 933 494

Totalt sociala och 
pensionskostnader 4 001 063 3 598 223 4 001 063 3 598 223

Övriga personalkostnader 771 873 612 487 771 873 612 487

Totalt 16 147 688 13 212 808 14 489 884 13 212 808

Ersättningar och övriga förmåner till styrelse, vd och ledande 
befattningshavare

Grundlön/
Styrelse- 

arvode

Konsult-
arvode

Förmå-
ner

Pensions-
kostnad

Sociala 
avgifter Summa

Mårten Winge, 
ordförande 

200 000 80 000 0 62 840 342 840

Mikael Lönn 100 000 0 16 360 116 360

Kenth Petersson 100 000 0 31 420 131 420

Lena Mårtensson 100 000 0 31 420 131 420

Peter Hein 100 000 0 31 420 131 420

Lena Söderström 100 000 0 31 420 131 420

Fredrik Olsson, 
VD

1 104 799 51 396 327 297 442 679 1 926 171

Summa 1 804 799 80 000 51 396 327 297 647 559 2 911 051

Styrelsen bestod 2018 av 4 män och 2 kvinnor. 2017 bestod styrelsen av 4 män 
och 1 kvinna. Koncernledningen utgörs endast av verkställande direktören, 
en man. 
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RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE BESLUTADE PÅ ÅRSSTÄMMAN 2018

Principerna för fasta ersättningar
Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar ska vara konkurrens-
kraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.

Principer för rörliga ersättningar
Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och 
mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeska-
pande. Den rörliga ersättningen får högst uppgå till 25 procent av fast lön och 
ska fastställas per verksamhetsår.

Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursanknutet incita-
mentsprogram ska föreslås årsstämman. Det är årsstämman som beslutar om 
sådana incitamentsprogram.

Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, 
uppsägning och avgångsvederlag

Pensioner
Ledningen och verkställande direktören har rätt till premiebestämd pension.

Uppsägning och avgångsvederlag
För verkställande direktören och ledande befattningshavare är uppsägningsti-
den från företagets sida 6 månader och från individens sida 6 månader. Dess-
utom har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande högst 
12 månadslöner inklusive förmåner. 

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 
för det.

NOT 8 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Avskrivning patent, 
varumärken och licenser

-311 015 -703 276 -311 015 -703 276

Avskrivning inventarier, 
verktyg och installationer

-2 728 064 -905 867 -488 505 -577 473

Nedskrivning patent, 
varumärken och licenser

-2 012 014 0 -2 012 014 0

Totalt -5 051 093 -1 609 143 -2 811 534 -1 280 749
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NOT 9 INKOMSTSKATT

Redovisning i resultaträkningen görs av all skatt som beräknas belöpa på 
redovisat resultat för året, justering av tidigare års skatt samt uppskjuten skatt. 
Koncernen tillämpar balansräkningsmetoden för att beräkna uppskjutna skat-
tefordringar och skulder. Balansräkningsmetoden innebär att beräkningen görs 
utifrån skattesatser per balansdagen applicerade på temporära skillnader mellan 
en tillgångs eller en skulds redovisade respektive skattemässiga värde samt 
på skattemässiga förlustavdrag. Redovisade inkomstskatter innefattar endast 
uppskjuten skatt i moderbolaget. Den skatt som redovisas i koncernsaman-
ställningen är hänförlig till dotterbolaget i USA. Den uppskjutna skattefordran 
i moderbolaget uppgår per 2018-12-31 till 1 718 (1 718) tkr motsvarande 
ett underskottsavdrag på 8 028 tkr. Det finns inte någon tidsbegränsning på 
underskottsavdraget. Moderbolagets outnyttjade förlustavdrag per 2018-12-31 
uppgår till 170 986 (169 319) tkr. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den 
omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att fin-
nas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 

Skatt på redovisat resultat avser skatt på dotterbolag.  

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Redovisat resultat 
före skatt

-1 600 477 -7 926 066 -1 700 741 -8 239 827

Skatt enligt nominell 
skattesats

-352 105 -1 743 735 -374 163 -1 812 762

Skatteeffekt från ej 
avdragsgilla poster

13 660 8 727 13 660 8 727

Skatteeffekt från 
skattefordringar som 
ej åsatts värde

228 540 1 712 541 360 503 1 804 035

Skatt på redovisat 
resultat -109 904 -22 467 0 0

NOT 10 RESULTAT PER AKTIE  

Resultat per aktie, före utspädning, beräknas genom att dividera årets totalre-
sultat hänförligt till moderföretagets aktieägare med det vägda genomsnittliga 
antalet utestående aktier under perioden.

Koncern
2018

Koncern
2017

Årets resultat, SEK -1 560 204 -8 113 133

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 61 935 460 58 692 491

Antal aktier vid årets slut 63 100 000 60 294 162

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,03 -0,14
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NOT 11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Patent
Koncernens utgifter för patent aktiveras när de uppfyller förutsättningarna för 
att tas upp som immateriell tillgång enligt IAS 38. Patent har en begränsad 
nyttjandeperiod och redovisas därför till anskaffningsvärde minskat med acku-
mulerade avskrivningar. Avskrivningsperioden inleds när patentet har kommer-
sialiserats dvs lanserats som en ny produkt eller applikation. En avskrivningstid 
om 10 år avseende patent motiveras av att merparten av dessa har minst denna 
giltighetstid med möjlighet till förlängning därutöver.

Tillgångar bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvin-
ningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovi-
sade värde överstiger dess återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsälj-
ningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras 
framtida kassaflöden till en räntesats som beaktar marknadens bedömning av 
riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. För immateriella 
tillgångar med obestämd nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som 
ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen.

Patent och licenser Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Ingående 
anskaffningsvärde

8 107 100 6 799 561 8 107 100 6 799 561

Förvärv/aktivering 891 823 1 307 539 891 823 1 307 539

Utgående 
anskaffningsvärde 8 998 923 8 107 100 8 998 923 8 107 100

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-4 064 879 -3 361 603 -4 064 879 -3 361 603

Årets avskrivning -311 015 -703 276 -311 015 -703 276

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -4 375 894 -4 064 879 -4 375 894 -4 064 879

Årets nedskrivning -2 012 014 0 -2 012 014 0

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -2 012 014 0 -2 012 014 0

Redovisat värde 2 611 015 4 042 221 2 611 015 4 042 221
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NOT 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
OCH FINANSIELL LEASING 

Materiella anläggningstillgångar, bestående av laboratorieutrustning, övriga 
inventarier samt datorutrustning redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas 
anskaffningsvärden, nyttjandeperioder och eventuella restvärden. Tillgångarnas 
restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid
behov. Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod, baserat på tillgångarnas anskaffningsvärde enligt följande: 

Laboratorieutrustning 10 år
Datorutrustning 3 år
Övriga inventarier 5 år

Av årets avskrivningar i koncernen avser 2 239 559 (328 394) kronor avskriv-
ningar på leasingavtal. Anskaffningsvärdet är 7 575 545. Ingående avskrivning-
ar uppgår till 276 548 kr, varför det redovisade värdet vid periodens slut uppgår 
till 5 059 438 kr.

Inventarier, verktyg, 
installationer, 
hyreskontrakt etc.

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Ingående 
anskaffningsvärde

9 291 528 6 706 453 6 723 622 6 267 945

Inköp 6 055 914 2 912 464 937 156 455 677

Utrangering 0 -327 389 0 0

Utgående 
anskaffningsvärde 15 347 442 9 291 528 7 660 778 6 723 622

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-6 269 581 -5 622 946 -5 881 914 -5 304 441

Avskrivning på 
utrangering

0 259 232 0 0

Årets avskrivning -2 728 064 -905 867 -488 505 -577 473

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -8 997 645 -6 269 581 -6 370 419 -5 881 914

Redovisat värde 6 349 797 3 021 947 1 290 359 841 708

NOT 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG  

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Ingående anskaffningsvärde 22 477 863 22 477 863

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 22 477 863 22 477 863

Ingående ackumulerad nedskrivning -22 377 854 -22 377 854

Utgående ackumulerad nedskrivning -22 377 854 -22 377 854

Bokfört värde 100 009 100 009

Namn Säte Org.nr Ägar-
andel

Antal 
aktier

Bokfört 
värde

Genovis Inc. Delaware, USA 100% 1 000 9

GeccoDots AB Malmö 556779-7286 100 % 1 000 100 000
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NOT 14 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN/ 
SKATTESKULD

Bolaget redovisar en uppskjuten skattefordran hänförlig till outnyttjade för-
lustavdrag, den uppskjutna skattefordran härrör från moderbolaget.  Koncer-
nens uppskjutna skattefordran uppgick vid periodens utgång till 1 718 (1 718) 
tkr motsvarande ett underskottsavdrag på ca 8 miljoner kronor. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas i balansräkningen endast till den del av värdet som 
sannolikt kan utnyttjas inom en överskådlig framtid. Koncernens totala skat-
temässiga underskott uppgår till 171 mkr.

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Skattemässiga under-
skottsavdrag i Sverige

1 718 000 1 718 000 1 718 000 1 718 000

Totalt 1 718 000 1 718 000 1 718 000 1 718 000

NOT 15 VERKLIGT VÄRDE AV FINANSIELLA 
INSTRUMENT I KONCERNEN

För närvarande innehas inga derivat inom koncernen. Koncernens finansiella 
instrument omfattar främst kundfordringar, likvida medel och leverantörsskulder 
och redovisas enligt affärsdagsprincipen. Kundfordringar är belopp som ska beta-
las av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten. De 
ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgång-
ar. Kundfordringar redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde och 
i efterföljande perioder till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordrans förväntade 
löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering. 
Eventuella nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
Rörelseskulder redovisas till anskaffningsvärde. Leverantörsskulder upptas till det 
värde som företaget har för avsikt att betala leverantören för att avveckla skuldför-
hållandet. Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och däref-
ter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Bokfört värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar

Kundfordringar 5 932 882 5 932 882

Likvida medel 9 581 321 9 581 321

Finansiella skulder

Långfristig skuld kreditinstitut 2 940 424 2 940 424

Leverantörsskulder 1 307 643 1 307 643

Kundfordringar upptas till de belopp med vilket de efter individuell prövning 
förväntas inflyta. Per den 31 december 2018 var kundfordringar om 2 222 997 
kronor förfallet. Något nedskrivningsbehov ansågs ej föreligga då de förfallna ford-
ringarna avser ett antal kunder vilka tidigare inte haft några betalningssvårigheter. 
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Åldersanalys av dessa kundfordringar framgår nedan.

2018

Mindre än 3 månader 1 818 229

3 till 6 månader 235 329

> 6 månader 169 439

Totalt förfallet 2 222 997

NOT 16 ÖVRIGA FORDRINGAR 

Belopp per den 31 
december

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Momsfordran 583 312 444 341 583 312 444 341

Skattefordran 4 831 0 4 831 0

Övrigt 3 355 150 987 3 257 112 568

Totalt 591 498 595 328 591 400 556 909

NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Royalty 150 000 0 150 000 0

Mässor/konferenser 106 218 79 404 106 218 79 404

Licensavgift 
säljsstödsystem

381 520 175 770 381 520 175 770

Försäkring 453 582 313 505 453 673 313 505

Hyra 515 429 538 012 515 429 538 012

Försäkringersättning 3 457 000 3 457 000 3 457 000 3 457 000

Övriga poster 239 110 187 196 291 519 269 696

Totalt 5 302 859 4 750 887 5 355 359 4 833 387

NOT 18 LIKVIDA MEDEL

Likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen består av 
kassamedel hos bank.

Belopp per den 31 
december

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Banktillgodohavanden 9 581 321 4 917 690 8 596 804 4 031 762

Totalt 9 581 321 4 917 690 8 596 804 4 031 762

NOT 19 AKTIER 

Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

Antal aktier Kvotvärde Aktier

Per den 31 december 2017 0,25 60 294 162

Nyemission registrerad 2018-05-30 0,25 2 805 838

Per den 31 december 2018 0,25 63 100 000
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NOT 20 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Räntebärande skulder avser i sin helhet nuvärdesberäknade framtida 
leasingavgifter.

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Långfristiga räntebärande skulder

Förfaller mellan 1 och 5 år 2 940 424 1 755 377 0 0

Summa 2 940 424 1 755 377 0 0

Kortfristiga räntebärande skulder

Förfaller inom 1 år 2 231 001 351 528 0 0

Summa 2 231 001 351 528 0 0

Övriga kortfristiga skulder

Förfaller inom 1 år 1 962 173 1 793 724 1 790 517 1 552 551

Summa 1 962 173 1 793 724 1 790 517 1 552 551

NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Royaltykostnaden hänför sig dels till förvärv av patenträttigheter avseende GlycI-
NATOR (EndoS49) och FabaLACTICA (IgdE). Patenten ger uppfinnarna rätt 
till royalty på Genovis försäljning relaterade till patentet under patentets giltig-
hetstid. Dels en royaltykostnad för SiteClick™, Genovis har en licens till Site-
Click™ från Life Technologies Corporation. Varumärket SiteClick™ tillhör Life 
Technologies Corporation. Konsultarvode är hänförligt till Genovis Inc.

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Upplupna lönerelaterade 
kostnader

2 579 761 2 337 189 2 430 259 2 337 189

Royaltykostnad 217 033 129 687 217 033 129 687

Konsultarvode 776 237 0 0 0

Styrelsearvode 459 970 591 390 459 970 591 390

Förutbetald licensintäkt 0 337 924 337 924

Övriga poster 248 778 821 989 204 072 236 544

Totalt 4 281 779 4 218 179 3 311 334 3 632 734

NOT 22 POSTER SOM EJ PÅVERKAR KASSAFLÖDET

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Avskrivningar 5 051 093 1 280 749 2 811 534 1 280 749

Totalt 5 051 093 1 280 749 2 811 534 1 280 749
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NOT 23 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Varulager -2 570 396 -1 666 148 -2 570 396 -1 666 148

Kundfordringar och 
andra fordringar

-2 242 708 139 221 -1 848 379 1 990 975

Leverantörsskulder och 
andra skulder

111 140 -171 051 257 088 -378 199

Totalt -4 701 964 -1 697 978 -4 161 687 -53 372

NOT 24 ÅRETS NYEMISSION

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moderbolag 
2018

Moderbolag 
2017

Emissionslikvid 10 101 016 11 500 000 10 101 016 11 500 000

Kvittningslikvid 0 0 0 0

Emissionskostnader -656 101 -745 305 -656 101 -745 305

Totalt 9 444 915 10 754 695 9 444 915 -733 805

NOT 25 ÅRETS FÖRÄNDRING FINANSIELL SKULD

Koncern 2018 Koncern 2017

Upptagna finansiella skulder 6 874 135 0

UB finansiella skulder 5 171 425 0

Årets förändring finansiell skuld 1 702 710 0

NOT 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Genovis har tecknat ett samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific för att 
tillsammans utveckla nya metoder för karaktärisering av nya och komplexa 
biologiska läkemedel. Genom att kombinera Genovis specifika enzymer för 
provbehandling med Thermo Fishers ledande LC-MS-teknik, syftar samarbetet 
till att utveckla robusta och automatiska arbetsflöden. 
 
NOT 27 RISKFAKTORER

Ett antal faktorer utanför företagets kontroll kan påverka dess resultat och 
finansiella ställning. Nedanstående redovisning av riskfaktorer gör ej anspråk 
på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnande efter grad av betydelse.

RÖRELSERELATERADE RISKER
Teknikrelaterade risker
Tekniken är kontinuerligt under utveckling och det finns därför en risk att tek-
niken eller olika applikationer av den inte fungerar som förväntat. Vidare finns 
risken att utvecklingen tar avsevärt längre tid än beräknat och därför genererar 
accelererande utvecklingsutgifter. Företagsledningens strategi har därför varit 
att dela upp utvecklingen i mindre etapper och delmål och utvärdera utfallet i 
varje steg innan nästa påbörjas.
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Marknad
Genovis som befinner sig i en tidig fas när det gäller försäljning är verksamt 
på en marknad med ett ständigt flöde av nya produkter. En misslyckad eller 
felriktad marknadsintroduktion kan innebära uteblivna förväntade intäkter och 
att bolaget inte når uppsatta finansiella mål. Genom att arbeta nära kunderna 
och tillsammans med strategiska partners och distributörer minimeras risken 
för större bakslag i marknadsetableringen.

Konkurrens
Genovis nuvarande konkurrenter är betydligt större, har längre verksamhetshis-
torik och är finansiellt starkare än Genovis.

Produktionsrelaterad risk
För vissa produkter kan Genovis komma att vara beroende av extern produk-
tionskapacitet, vilket kan påverka tiden för marknadsintroduktionen av dessa 
produkter. Genovis eftersträvar att minska riskerna i produktionsledet genom 
att bygga ut den egna produktionen.

Nyckelpersoner
Genovis verksamhet är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Företagets framtida 
utveckling beror i hög grad på förmågan att attrahera och behålla kompetent 
personal. Om någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna Genovis 
skulle detta, åtminstone kortsiktigt, få en negativ effekt på bolagets möjligheter 
att nå sina planerade utvecklingsmål.

Patent och immateriella rättigheter
Det är viktigt för bolaget att skydda sin teknik genom patent och andra im-
materiella rättigheter och således behålla sitt teknikförsprång. Företaget har en 
patentstrategi som syftar till att skydda de viktigaste delarna av teknologin. Det 
kan dock inte garanteras att Genovis kommer att kunna skydda erhållna patent 
och att inlämnade patentansökningar beviljas. Därtill finns en risk att nya tek-
nologier utvecklas vilka kringgår eller ersätter bolagets patent. Bolaget bedömer 
idag att den egna teknologin ej gör intrång i andra bolags immateriella rättighe-
ter. Trots detta kan garantier inte ges för att bolagets beviljade patent inte anses 
göra intrång i annans patent eller andra immateriella rättigheter.

Distributörer och återförsäljare
Genovis är till viss del beroende av att distributörer marknadsför bolagets pro-
dukter på deras respektive marknader. För att undvika negativa konsekvenser 
av att dessa distributörer misslyckas med marknadsföringen undviker Genovis 
så långt det är möjligt att sluta avtal om exklusiv försäljning och har därigenom 
alltid möjlighet att öka sin närvaro när så krävs.

FINANSIELLA RISKER
Prognososäkerhet
Life Science är ett område som är relativt oberoende av konjunkturcykler, men 
perioder av osäkerhet kan påverka investeringsviljan i ny teknik hos våra kunder. 
Avvikelser från prognostiserade kundorder och likviditetsprognoser kan påverka 
koncernens resultat, likviditet och fortsatta drift negativt. Samtliga utvecklings-
projekt följer uppsatt plan, vilket gör att Genovis har förutsättningar att kunna 
ta ytterligare steg framåt både vad det gäller nya produkter och försäljning. 
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Valutarisk
En stor del av koncernens omkostnader är i svenska kronor. Koncernens intäk-
ter är däremot i stor grad beroende av andra valutor framförallt USD och EUR. 
Beräkningen nedan är ett antagande om vilken påverkan en kursförändring om 
5 procent får på en försäljning såsom den bolaget haft under 2018.

Valutaestimerad 
kurs, 2018

Nettovolym 
2018, tkr

Påverkan på resultatet/eget 
kapitali tkr vid 5% kursrörelse

USD: 9,16  18 744  +/- 937

EUR: 10,26  14 656  +/- 733

Kreditrisk
Kreditrisk innebär exponering för förluster om en motpart till ett finansiellt instru-
ment inte kan möta sina åtaganden. Det är bolagets uppfattning att det inte före-
ligger någon betydande kreditrisk i förhållande till någon viss kund eller motpart.

Ränterisk
Ränterisk avser att koncernens exponering för att räntenivån ändras. Det är bo-
lagets bedömning att man i dagsläget inte påvekas av någon väsentlig ränterisk.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk utgörs av risk för att koncernen inte kan anskaffa medel för att 
möta sina åtaganden. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 
uppgick vid helårets slut till 9 581 (4 918) tkr. Med beaktande av förväntade 
intäkter bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att 
driva bolaget den kommande tolvmånadersperioden. Skulle förutsättningarna 
ändras kan ytterligare kapitalanskaffning komma att övervägas. Räntebärande 
skulder till kreditinstitut framgår nedan.

Räntebärande skulder, tkr     

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Moder-
bolag 
2018

Moder-
bolag 
2017

Långfristiga räntebärande skulder

Förfallotidpunkt upp till 
1 år från balansdagen            2 231 351 - -

Förfallotidpunkt mellan 1 
och 5 år från balansdagen 2 940 1 755 - -

Kassaflödesrisk
Företagsledningen är medveten om vikten att minimera kapitalbindning, bland 
annat i lager och kundfordringar. Inför den förväntade ökade verksamheten 
2019 kommer bolaget att arbeta fokuserat med att hålla kapitalbindningen på 
en önskvärt låg nivå.

NOT 28 VINSTDISPOSITION

Styrelsen och VD föreslår att fritt eget 
kapital disponeras enligt följande: SEK

Ansamlad förlust, kr -156 133 950

Årets resultat, kr  -1 700 741

Överkursfond 167 495 403

Totalt resultat 9 660 712
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Styrelsen och verkställande direktören intygar att 
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de 
internationella redovisningsstandarderna IFRS så som 
de har antagits av EU och ger en rättvisande bild av 
koncernens ekonomiska ställning och resultat. Moder-
bolagets redovisning har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av 
moderbolagets ekonomiska ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbo-
laget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 

koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som rör moderbolaget och bolagen inom 
koncernen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
godkänts för utfärdande av styrelsen den 9 april 2019. 
Koncernens resultat- och balansräkning och moder-
bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 23 maj 2019. 

Mårten Winge               Mikael Lönn       Lena Söderström  
Styrelseordförande

Kenth Petersson  Lena Mårtensson Wernrud  Peter Hein
         

Fredrik Olsson
Verkställande direktör

REVISORSPÅTECKNING
Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 april 2019.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sofia Götmar-Blomstedt
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Neda Feher
Auktoriserad revisor

Lund den 9 april 2019
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Genovis AB för år 2018. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 24-61 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbola-
gets finansiella ställning per den 31 december 2018 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 24-61. Det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi 
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 

med årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att årsredovisningen och koncern- 
redovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller kon-
cernredovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av 
EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspek-
tionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del 
av revisionsberättelsen.

Till årsstämman i Genovis AB, org.nr 556574-5345
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Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Genovis AB för år 2018 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verk-
samhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och 
koncernens ekonomiska situation, och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägen- 
heter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säker- 
het bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolags-
lagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättnings- 
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Malmö den 15 april 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sofia Götmar-Blomstedt     
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Neda Feher
Auktoriserad revisor 
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