
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Probi 
Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena 
är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom 
segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. 
Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se 

Vinstökning genom avtalad engångsintäkt 

 
• Nettoomsättningen för delåret uppgick till 35,4 miljoner SEK (35,7) och för andra kvartalet till 19,5 

miljoner SEK (20,9). 
• Rörelseresultatet för delåret uppgick till 8,9 miljoner SEK (4,9) och för andra kvartalet till 6,8 

miljoner SEK (3,5), en ökning med 81 procent för delåret. 
• Resultat efter skatt för delåret uppgick till 7,2 miljoner SEK (4,2) och för andra kvartalet till 5,1 

miljoner SEK (2,8). 
• Resultat efter skatt per aktie för delåret uppgick till 0,77 SEK (0,45) och för andra kvartalet till 

0,54 SEK (0,30).  
• Kassaflödet för delåret uppgick till 9,2 miljoner SEK (5,5) och för andra kvartalet 5,8 miljoner SEK 

(4,5). 
• Leveransavtalet med Kraft upphör, vilket utlöser en garanterad engångsintäkt på 5,4 miljoner SEK 

under andra kvartalet. 
• Lansering av nytt immunsortiment under andra halvåret tillsammans med Skånemejerier. 
• Fördjupat samarbete med NextFoods som lanserar högkoncentrerad probiotisk dryck i USA. 
• Försäljningen av ProViva utvecklas fortsatt positivt. 
• Probi bedömer att rörelseresultat och kassaflöde kommer att vara positivt 2009. 
 
 
 
 

 
VD-kommentar: 
”Den garanterade engångsintäkt som nu betalats ut av Kraft ger oss en extraordinärt stor vinst under andra kvartalet. 
Även om intäkterna från Kraft nu försvinner, åtminstone temporärt, finns det all anledning att se optimistiskt på 
framtiden. Vi lanserar nu ett nytt immunsortiment tillsammans med Skånemejerier, vi fördjupar samarbetet med 
NextFoods och lanserar en ny produkt tillsammans med dem.”, säger Michael Oredsson, VD för Probi. 
  
 
För ytterligare information kontakta: 
Michael Oredsson, vd Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30 
e-post: michael.oredsson@probi.se 
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OM VERKSAMHETEN 

Probi och Skånemejerier har i maj ingått ett avtal om lansering av ett helt nytt sortiment av drycker som stärker 
kroppens naturliga försvar och hjälper konsumenter med förkylningsproblem. Lanseringen på den svenska 
marknaden är fortsatt planerad till andra halvåret 2009. Probi tar därmed första steget in på immunmarknaden med 
ett globalt värde av 40 miljarder kronor i konsumentledet. Livsmedels- och kosttillskottsindustrin visar ett fortsatt stort 
intresse för Probis nya immunkoncept och ett antal förhandlingar med potentiella samarbetspartners pågår.  

Krafts satsning på maghälsomärket LiveActive i USA har inte motsvarat bolagets förväntningar. Detta har gjort att 
produkterna har dragits tillbaka från marknaden, vilket också gäller LiveActive müslibars med Probis bakterie Lp299v. 
Som en konsekvens avslutas Probis avtal med Kraft avseende råvaruleveranser till LiveActive müslibars. I samband 
med detta betalade Kraft en avtalad garanterad intäkt på 5,4 miljoner SEK till Probi. Denna har i enlighet med IFRS 
intäktsförts i sin helhet under andra kvartalet, vilket är huvudorsaken till den markanta resultatförbättringen.  

Samarbetet med NextFoods fördjupas ytterligare genom lanseringen av GoodBelly Big Shot 50. Det är en kyld 
fruktshot med mycket högt probiotikainnehåll avsedd för konsumenter med behov av snabb återhämtning efter 
exempelvis antibiotikakurer eller reserelaterade magproblem. 

Den totala verksamheten har haft en stabil utveckling under första halvåret trots den rådande lågkonjunkturen om 
intäkterna från Kraft exkluderas. De totala intäkterna inom Kosttillskott har ökat med 17 procent och royaltyintäkterna 
avseende ProViva har ökat med 6 procent jämfört med första halvåret 2008. 

OMSÄTTNING OCH KOSTNADER  

Delårsperiod, januari – juni 2009: 
 
Probis nettoomsättning under delåret uppgick till 35,4 miljoner SEK (35,7), vilket är en minskning med 1 procent. 
Nettoomsättningen inom Functional Food minskar med 1,2 miljoner SEK till 28,2 miljoner SEK (29,4). Delåret 2009 
innehåller garantiintäkten från Kraft medan första delåret 2008 innehöll betydande råvaruleveranser till Kraft. 
Exkluderas intäkter från Kraft för båda delårsperioderna har nettoomsättningen inom Functional Food ökat med 4 
procent. Detta beror främst på att ProViva uppvisat en positiv försäljningsutveckling under första halvåret. 

Kosttillskott har ökat med 14 procent till 7,2 miljoner SEK (6,3). Ökningen inom Kosttillskott beror främst på 
leveranser till Sanum Polska och Proton Systems, med vilka avtal tecknades under 2008. 

De totala rörelsekostnaderna under delåret minskade till 26,9 miljoner SEK (31,6). Minskningen på 4,7 miljoner SEK 
beror huvudsakligen på att första halvåret 2008 innehöll höga produktkostnader i samband med råvaruleveranser till 
Kraft. Kostnader för ersättning till anställda har ökat med 1,7 miljoner SEK då ett antal nyckelbefattningar var vakanta 
under första halvåret 2008. 

Fördelning av rörelsens intäkter: 

TSEK Q2 
2009 

Q2 
2008 

Q1 – Q2 
2009 

Q1 – Q2 
2008 

Helår 
2008 

Försäljning varor  1 665 8 127 4 625 9 365 17 891 

Royalty, licenser, mm 17 879  12 766 30 810 26 345 50 068 

Nettoomsättning 19 544 20 893 35 435 35 710 67 959 

Övriga rörelseintäkter 95 596 429 775 1 403 

Summa rörelsens intäkter 19 639 21 489 35 864 36 485 69 362 



Probi AB Delårsrapport 2009.01.01 – 2009.06.30 
  

 
Probi AB (publ) Org nr 556417-7540  

 

Andra kvartalet, april – juni 2009: 
Probis nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 19,5 miljoner SEK (20,9), en minskning med 6 procent. För 
Functional Food minskade nettoomsättningen med 7 procent till 16,0 miljoner SEK (17,2). Om intäkter från Kraft 
exkluderas för andra kvartalet 2009 och 2008 ökade nettoomsättningen med 3 procent.  

För Kosttillskott låg nettoomsättningen på 3,5 miljoner SEK, vilket är i nivå med motsvarande period 2008 då 
omsättningen låg på 3,7 miljoner SEK, det hittills bästa kvartalet för Probi inom detta område. 

Rörelsekostnaderna minskade med 5,1 miljoner SEK till 12,9 miljoner SEK (18,1). Minskningen beror huvudsakligen 
på att andra kvartalet 2008 innehöll produktkostnader för råvaruleveranser till Kraft.  

Resultat efter skatt 
Resultat efter skatt för delåret uppgick till 7,2 miljoner SEK (4,2) och för andra kvartalet var resultatet efter skatt 5,1 
miljoner SEK (2,8).  

Delårets skattekostnad uppgick till 2,6 miljoner SEK (1,7) och andra kvartalets skattekostnad uppgick till 1,8 miljoner 
SEK (1,1). Redovisad skatt avräknas mot uppskjuten skattefordran från tidigare års underskottsavdrag och ger 
därmed inte någon likviditetseffekt. 

Totalresultat per aktie 
Resultat per aktie för delåret uppgick till 0,77 SEK (0,45), en ökning med 71 procent. För andra kvartalet var resultat 
per aktie 0,54 SEK (0,30), en ökning med 80 procent.  

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet för delåret uppgick till 9,2 miljoner SEK (5,5). Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 70,5 
miljoner SEK (53,0).  

Probi satsar väsentliga belopp på forskning och utveckling. Andelen FoU-kostnader av totala kostnader, exklusive 
råvaror, lager, handelsvaror och avskrivningar, uppgick till 32 procent (48). Denna andel ökar till 38% om de 
utvecklingskostnader som aktiverats under första halvåret 2009 inkluderas. 

Investeringar 
Under delåret har investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgått till 2,6 miljoner SEK (1,3) varav 0,7 
miljoner SEK (1,3) avser patent och 1,9 miljoner SEK (0,0) avser utvecklingskostnader som har aktiverats. 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar var 0,3 miljoner SEK (0,3).  

SEGMENTSINFORMATION 

Allmän information 
Probis affärsverksamhet är organiserad i två rörelsesegment: Functional Food och Kosttillskott med varsin ansvarig 
chef. Segmentet Functional Food fokuserar på att kommersialisera Probis probiotika tillsammans med 
livsmedelsföretag för att utveckla livsmedel som ger positiva hälsoeffekter utöver produkternas normala näringsvärde. 
Segmentet Kosttillskott fokuserar på att kommersialisera Probis probiotika tillsammans med kosttillskottsföretag för 
att utveckla produkter som är avsedda att komplettera en normal kost. Inga affärstransaktioner förekommer mellan de 
olika segmenten. 

Uppgifterna under Övrigt för 2008 avser huvudsakligen Klinisk Nutrition. Probi bedriver för närvarande inte någon 
försäljning eller forskningsverksamhet inom detta område. De intäkter och kostnader som i Q1 2009 redovisades 
under Övrigt har i Q2 omklassificerats till de två andra segmenten. Intäkterna avser huvudsakligen forskningsstöd 
från Vinnova. 
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Rörelseresultat per segment, delåret: 

 Q1 – Q2 2009 Q1 – Q2 2008 

TSEK FF KT Övrigt Totalt FF KT Övrigt Totalt 

Rörelsens intäkter 28 481 7 383 0 35 864 30 142 6 306 37 36 485 

Rörelsens 
kostnader  -20 170  -6 766 0 -26 936 -25 781 -5 132 -646 -31 559 

Rörelseresultat 8 311 617 0 8 928 4 361 1 174 -609 4 926 

FF= Functional Food    KT= Kosttillskott      

Rörelseresultat per segment, andra kvartalet: 

 Q2 2009 Q2 2008 

TSEK FF KT Övrigt Totalt FF KT Övrigt Totalt 

Rörelsens intäkter 16 248 3 715 -324 19 639 17 769 3 683 37 21 489 

Rörelsens 
kostnader -9 341  -3 572 31 -12 882 -15 662 -2 143 -206 -18 011 

Rörelseresultat 6 907 143 -293 6 757 2 107 1 540 -169 3 478 

 

 

Rörelsens intäkter fördelade på geografiska marknader: 

TSEK Q2  
2009 

Q2  
2008 

Q1 –Q2 
2009 

Q1 – Q2 
2008 

Helår 
2008 

Norden 9 277 9 414 19 481 18 819 35 558 

Övriga Europa 3 092 1 956 4 290 3 213 7 808 

Nordamerika 6 935 8 598 9 390 11 826 18 803 

Övriga världen 335 1 521 2 703 2 627 7 193 

Totalt 19 639 21 489 35 864 36 485 69 362 

 

Ökningen av intäkterna i Norden under första halvåret 2009  beror främst på den fortsatt positiva utvecklingen 
för ProViva. I Övriga Europa är det huvudsakligen leveranser till Sanum Polska och Proton System som gör 
att intäkterna ökat jämfört med första halvåret 2008.  Intäkterna i Nordamerika har minskat jämfört med första 
halvåret 2008 främst beroende på att det då gjordes stora råvaruleveranser i samband med Krafts lansering 
av LiveActive müslibars. 

Functional Food 
Intäkterna inom Functional Food har uppvisat en svag ökning jämfört med motsvarande period 2008 om intäkter från 
Kraft exkluderas. Försäljningsutvecklingen för ProViva har haft en fortsatt positiv utveckling under 2009. Probis 
royaltyintäkter från Skånemejerier för delåret ökade med 6 procent till 19,4 miljoner SEK (18,2).  

Kraft Foods lanserade i juni 2008 müslibars innehållande Probis probiotika, vilket medförde betydande 
råvaruleveranser från Probi i samband med lanseringsuppbyggnaden. Krafts satsning på maghälso-området, 
omfattande ett flertal produktkategorier, lanserades under varumärket LiveActive. Varumärkets utveckling i USA har 
inte motsvarat bolagets förväntningar, och produkterna har dragits tillbaka från marknaden. Detta innebär att 
LiveActive probiotiska müslibars inte längre saluförs. Som en konsekvens av detta har leveransavtalet med Probi 
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avslutats och en avtalad engångsintäkt har utbetalats. Denna har i enlighet med IFRS intäktsförts i sin helhet och 
påverkar såväl intäkter som resultat positivt med 5,4 miljoner SEK under andra kvartalet.  

Probi har sedan slutet av 2007 ett framgångsrikt samarbete med NextFoods. Detta samarbete fördjupas nu 
ytterligare genom lanseringen av GoodBelly Big Shot 50. Det är en kyld fruktshot med mycket högt 
probiotikainnehåll avsedd för konsumenter med behov av snabb återhämtning efter exempelvis 
antibiotikakurer eller reserelaterade magproblem. 
 
Lanseringen innebär att NextFoods nu tar steget in på avdelningen för avancerade hälsoprodukter i 
amerikanska livsmedelsbutiker. Förutom att öppna ett nytt marknadssegment för GoodBelly blir den nya 
produkten en inkörsport för en ny grupp konsumenter till det befintliga sortimentet av GoodBelly-produkter för 
dagligt bruk. 
 
GoodBelly Big Shot 50 innehåller 20 gånger högre koncentration av Probis Lp299v jämfört med en 
quartergallon-förpackning GoodBelly eller en literförpackning ProViva i Sverige. Detta underlättar 
upptagningsförmågan i mage/tarm och kan höja verkningsgraden.  
 
GoodBelly säljs för närvarande i drygt 5 000 butiker i USA. Avsikten är att utöka distributionen snabbt när 
marknaden för konsumentprodukter återhämtar sig. På grund av lågkonjunkturen har expansionstakten 
avsiktligt bromsats temporärt men NextFoods konsumenterbjudande utvecklas kontinuerligt med effektiv 
marknadsföring och nya smaker.  
 
Probiotika är en av de främsta tillväxtmarknaderna inom hälsosamma livsmedel. Detta skapar goda förutsättningar för 
att attrahera företag som är intresserade av att utöka sitt sortiment med hälsosamma probiotikaprodukter. Intresset 
för probiotika bland större livsmedelsföretag är fortsatt stort och diskussioner med ett antal potentiella 
samarbetspartners inom detta område pågår. 

Kosttillskott 
Intäkterna inom Kosttillskott ökade med 17 procent under delåret till 7,4 miljoner SEK (6,3), varav royaltyandelen var 
46 procent (57). Rörelseresultatet för segmentet var för delåret 0,6 miljoner SEK (1,2). Denna minskning beror främst 
på ökade marknads- och försäljningsinsatser. 

Inom segmentet Kosttillskott prioriterar Probi sedan ett antal år att sluta avtal direkt med partners och distributörer. 
Syftet är att väsentligt öka intäkter och lönsamhet och snabbare öka antalet marknader som bearbetas. Detta 
resulterade under 2008 bland annat i avtalen med Sanum Polska och Proton Systems. Genomförda lanseringar på 
de marknader som omfattas av dessa avtal har varit framgångsrika och Probis totala varuleveranser har ökat med 
40% jämfört med första halvåret 2008.  

Probi räknar med att under året ytterligare utöka antalet marknader för bolagets magprodukter baserade på Lp299v 
samt att kunna utvidga verksamheten till att även omfatta avtal avseende distribution av produkter inom 
immunområdet. För närvarande pågår förhandlingar med ett antal potentiella samarbetspartners på olika marknader. 
Dock har lanseringsbeslut i en del fall skjutits på framtiden i avvaktan på hur den internationella konjunkturen 
utvecklas.  

FORSKNING OCH UTVECKLING 

Probi har under perioden fortsatt arbetet med att förbereda ansökningar för att kunna använda hälsopåståenden 
godkända av EFSA (European Food Safety Authority). Mötet mellan 126 industrirepresentanter och EFSA den 15 juni 
där Probi deltog förtydligade till viss del hur EFSA arbetar och bedömer ansökningar även om kriterierna inom vissa 
områden fortfarande är oklara och utlåtanden från EFSA är försenade. Genom mötet har möjligheterna för 
ansökande att föra en dialog med EFSA och därmed förtydliga eventuella oklarheter ökat. Baserat på den information 
som förmedlades under mötet kommer Probi att ställa samman och skicka in ytterligare ansökningar om 
hälsopåståenden under andra halvåret 2009. Då det gäller Probis tidigare inskickade ansökan om hälsopåståendet 
”Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) förbättrar upptaget av järn” så avvaktar vi fortfarande ett beslut från EU-
kommissionen.  

Inom forskningsområdet som är relaterat till det metabola syndromet har under första halvåret 2009 de första 
prekliniska och kliniska aktiviteterna påbörjats. Resultaten från dessa studier kommer att ligga som grund för den 
fortsatta forskningen inom området. Under året har också forskningsportföljen reviderats enligt LEAN R&D för att 
ytterligare optimera balansen mellan låg- och högriskprojekt med både kortare och längre tidsperspektiv.  
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Inom applikationsutveckling har Probi tillsammans med Skånemejerier tagit fram en metod för att applicera probiotika 
i ett nytt dryckessortiment. Produkterna har utvecklats med Probis nya kombination av probiotikastammar som 
reducerar graden av förkylningssymptom samt längden av förkylningsperioder. Metoden har patentsökts av Probi och 
vidgar vårt produktutvecklingserbjudande till potentiella partners.   

MEDARBETARE 

Probi hade vid periodens utgång 19 anställda, 10 kvinnor och 9 män. Medelantalet anställda har under delåret 
varit 19 (16). Organisationen har stärkts ytterligare genom rekrytering av ny Kvalitetschef som tillträder i 
augusti. 
 
Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten har i juni 2009 lämnat in en stämningsansökan mot Jan Barchan 
gällande misstanke om insiderbrott i Studsvik AB. Jan Barchan, som är styrelseledamot i Probi sedan maj 
2009, har valt att inte delta i styrelsearbetet i avvaktan på domstolens fortsatta behandling av ärendet. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Skånemejerier är Probis näst största aktieägare. Moderbolaget har ett avtal med Skånemejeriers helägda 
dotterbolag, ProViva AB, vilket omfattar licens- och serviceavtal. Royalty från ProViva AB baseras på detta 
långsiktiga avtal. Transaktionerna med ProViva AB har genomförts på affärsmässiga villkor och till marknadsvärde. 

Probis royaltyintäkter från ProViva AB har under delåret uppgått till 19,4 miljoner SEK (18,2) och kundfordringarna 
uppgick vid periodens utgång till 3,8 miljoner SEK (3,5). Inga andra väsentliga transaktioner med närstående har 
skett under perioden. 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

De risker och osäkerhetsfaktorer som Probis verksamhet exponeras för beskrivs på sidan 12 i årsredovisningen för 
2008. Inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit per den 30 juni. 

FRAMTIDSUTSIKTER 

Probi bedömer att såväl resultat som kassaflöde från den löpande verksamheten kommer att vara positivt under 
2009. 
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FINANSIELL KALENDER 

Delårsrapport kvartal 3 2009 21 oktober 
Bokslutskommuniké 2009 27 januari 2010 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Koncernen 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1.1, Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana som de är antagna 
av EU samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som är 
godkända av EU-kommissionen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och 
Årsredovisningslagen. 

Redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats har tillämpats konsekvent för alla 
presenterade perioder, om inte annat anges. Fullständiga redovisningsprinciper återfinns på sidorna 35-38 i 
årsredovisningen för 2008.  

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som också är rapporteringsvalutan för såväl moderbolaget som 
koncernen. Samtliga belopp som anges är om inget annat anges avrundade till närmaste tusental. 

Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period förra året. Belopp är uttryckta i 
svenska kronor (SEK), tusental (TSEK) eller miljontal (miljoner SEK) kronor i enlighet med vad som angivits. 

Moderbolaget 
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper med de undantag och tillägg som stipuleras av RFR 2.1. 
Delårsrapporten följer Årsredovisningslagen. 

 

Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. 

Lund den 18 augusti 2009 

Per Lundin    Jan Barchan            
Styrelseordförande   Styrelseledamot   
                                
Annika Espander Jansson   Hilde Furberg                
Styrelseledamot    Styrelseledamot   
                                 
Mats Lidgard    Hans Wigzell                
Styrelseledamot    Styrelseledamot   
                             
Michael Oredsson                    
Verkställande direktör 
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GRANSKNINGSRAPPORT 

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Probi AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2009. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella 
delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att 
göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Malmö den 18 augusti 2009 

PricewaterhouseCoopers AB 

 
Lars Helgesen    Eva Carlsvi 
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig 
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Probi AB (publ) 
 

 
Rapport över totalresultat för koncernen och moderbolaget 

   
 

 
 
Valuta: TSEK 

Q2   
2009 

Q2   
2008 

Q1-Q2   
2009 

Q1-Q2   
2008 

Helår   
2008 

Nettoomsättning 19 544 20 893 35 435 35 710 67 959 
Övriga rörelseintäkter 95 596 429 775 1 403 
Summa rörelsens intäkter 19 639 21 489 35 864 36 485 69 362 
Rörelsens kostnader      
Förändring av varulager 449 -284 -363 186 -34 
Råvaror och förnödenheter -9 -16 -100 -113 -156 
Handelsvaror -1 028 -5 959 -1 459 -7 663 -12 966 
Kostnader för ersättning till anställda -4 763 -4 258 -10 408 -8 693 -17 454 
Övriga externa kostnader -6 295 -6 228 -12 119 -12 649 -23 386 
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -1 236 -1 269 -2 456 -2 553 -5 029 
Övriga rörelsekostnader 0 3 -31 -74 -98 
Summa rörelsens kostnader -12 882 -18 011 -26 936 -31 559 -59 123 
Rörelseresultat 6 757 3 478 8 928 4 926 10 239 
Finansiella intäkter 135 488 895 925 2 195 
Finansiella kostnader 0 -8 0 -8 -8 
Resultat före skatt 6 892 3 958 9 823 5 843 12 426 
Periodens skatt -1 818 -1 120 -2 611 -1 666 -4 431 
Periodens resultat 5 074 2 838 7 212 4 177 7 995 
Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0 
Summa totalresultat för perioden 5 074 2 838 7 212 4 177 7 995 
      
Antal aktier 9 365 300 9 365 300 9 365 300 9 365 300 9 365 300 
Resultat per aktie räknat på totalresultat före och efter 
utspädning, SEK 0,54 0,30 0,77 0,45 0,85 

 
 Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.   
 För närvarande har bolaget inget utestående konverteringslån eller några utestående teckningsoptioner. 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Patent, licenser samt liknande rättigheter 20 075 20 175 19 664 
Goodwill 2 762 2 762 2 762 
Inventarier, verktyg och installationer 1 610 1 942 1 705 
Uppskjuten skattefordran 11 059 16 435 13 670 
Summa anläggningstillgångar 35 506 41 314 37 801 
Omsättningstillgångar    
Varulager 1 313 1 840 1 621 
Kortfristiga fordringar 10 729 15 903 10 778 
Likvida medel 70 504 52 968 61 342 
Summa omsättningstillgångar 82 546 70 711 73 741 
Summa tillgångar 118 052 112 025 111 542 
Eget kapital och skulder    
Eget kapital  110 468 99 438 103 256 
Kortfristiga skulder 7 584 12 587 8 286 
Summa eget kapital och skulder 118 052 112 025 111 542 

  

 

  
    
Rapport över finansiell ställning för moderbolaget 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Patent, licenser samt liknande rättigheter 20 075 20 175 19 664 
Inventarier, verktyg och installationer 1 610 1 942 1 705 
Andelar i koncernbolag 4 031 4 031 4 031 
Uppskjuten skattefordran 11 059 16 435 13 670 
Summa anläggningstillgångar 36 775 42 583 39 070 
Omsättningstillgångar    
Varulager 1 313 1 840 1 621 
Kortfristiga fordringar 10 729 15 903 10 778 
Likvida medel 70 504 52 968 61 342 
Summa omsättningstillgångar 82 546 70 711 73 741 
Summa tillgångar 119 321 113 294 112 811 
Eget kapital och skulder    
Eget kapital  107 701 96 671 100 489 
Långfristiga skulder 4 036 4 036 4 036 
Kortfristiga skulder 7 584 12 587 8 286 
Summa eget kapital och skulder 119 321 113 294 112 811 
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Probi AB (publ), koncernen 
 

Valuta: TSEK     
     
     
Koncernens förändringar i eget kapital     

Delårsperioden 2008-01-01 – 2008-06-30 Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 
Balanserad 

förlust 
Summa eget 

kapital 
Ingående balans 2008-01-01 46 827 97 290 -48 856 95 261 
Summa totalresultat för perioden   4 177 4 177 
Eget kapital 2008-06-30 46 827 97 290  -44 679 99 438 
     
     

Delårsperioden 2009-01-01 – 2009-06-30 Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 
Balanserad 

förlust 
Summa eget 

kapital 
Ingående balans 2009-01-01 46 827 97 290 -40 861 103 256 
Summa totalresultat för perioden   7 212 7 212 
Eget kapital 2009-06-30 46 827 97 290 -33 649 110 468 
     
     
     
     
Rapport över kassaflöden     
  Q1-Q2  

2009 
Q1-Q2 

2008 
Helår 
2008 

Den löpande verksamheten     
Resultat före skatt  9 823 5 843 12 426 
Av- och nedskrivningar  2 456 2 553 5 029 
Utrangering av materiella anläggningstillgångar  0 0 98 
Reavinst/-förlust avyttring materiella anläggningstillgångar  31 -557 -559 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

 12 310 7 839 16 994 

Förändring av varulager  308 -186 34 
Förändring av rörelsefordringar  49 -8 885 -3 760 
Förändring av rörelseskulder  -702 4 146 -155 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 965 2 914 13 113 
 
 
Investeringsverksamheten 

 

   
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -2 565 -1 328 -2 975 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -328 -285 -463 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  90 4 247 4 247 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 803 2 634 809 
     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 0 
     
Förändring av likvida medel  9 162 5 548 13 922 
Likvida medel vid årets början  61 342 47 420 47 420 
Likvida medel vid periodens slut  70 504 52 968 61 342 
     
Erhållen och erlagd ränta     
Erhållen ränta  0 0 2 058 
Erlagd ränta   -1 -8 -8 
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Valuta: TSEK     
     
     
Nyckeltal  Def. 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31 
Tillväxt, % 1 -0,8 76,9 56,0 
Andel forskningskostnader av rörelseintäkter, %  20 28 25 
Medelantal anställda  19 16 16 
Tillgångar  118 052 112 025 111 542 
Rörelsekapital 2 74 962 58 124 65 455 
Finansiella data      
Kassalikviditet, % 3 1 071 547 870 
Soliditet, % 4 93,6 88,8 92,6 
Skuldsättningsgrad, % 5 0,0 0,0 0,0 
Eget kapital per aktie, SEK   11,80 10,62 11,03 
Kassaflöde per aktie, SEK   0,98 0,59 1,49 
Börskurs, SEK   36,80 41,10 37,80 
Börsvärde  344 643 384 914 354 008 
Lönsamhet, %      
Avkastning på totalt kapital 6 8,1 5,4 11,4 
Avkastning på eget kapital 7 9,2 6,0 12,5 
Rörelsemarginal 8 25,2 13,8 15,1 
Vinstmarginal 9 27,7 16,4 18,3 

 

Definitioner till nyckeltal 
1.   Förändring av nettoomsättning (försäljning av varor, royalty, licenser mm) 
2.   Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 
3.   Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder 
4.   Eget kapital i procent av balansomslutningen 
5.   Räntebärande skulder i procent av eget kapital 
6.   Rörelseresultat plus ränteintäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital 
7.   Resultat före skatt i procent av genomsnittligt eget kapital 
8.   Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen 
9.   Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen 

 

 

 


