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BOKSLUTSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2013 
 
 
 
 
Finansiell översikt Helåret 2013 

 
Kvartal 4 

  2013 2012 Föränd- 
ring i %  2013 2012 Föränd- 

ring i %  
Nettoomsättning 8 912 6 080 + 47  2 056 2 017 + 0,2 

Övriga rörelseintäkter 1 357 1 014 + 34   328 447 + 26 

Rörelsens kostnader -26 254 -27 275 - 4   -7 769 -10 955 - 29 

Rörelseresultat -15 985 -20 181 + 21   -5 385 -8 491 + 36 

Periodens totalresultat -15 853 -19 915 + 20   -5 313 -8 331 + 36 
Totalresultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utställda aktier före 
och efter utspädning 

-1,10 -2,04 + 46   -0,34 -0,70 + 51 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 469 -14 848    -1 502 -3 889  
Likvida medel vid periodens slut 480 6 684   480 6 684  

 
 
Sammanfattning av helåret 2013 
• Nettoomsättningen steg med 47 procent till 8 912 (6 080) kSEK. 

 
• Rörelseresultatet förbättrades med 4 196 kSEK till -15 985 (-20 181) kSEK, resultatet per aktie förbättrades till -1,10 (-2,04) 

SEK. 
 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 469 (-14 848) kSEK. 
 
• Genovis genomförde under året två nyemissioner om totalt 37,5 MSEK före emissionskostnader. 

 
 
Sammanfattning av fjärde kvartalet 2013 
• Nettoomsättningen förändrades marginellt mot fjärde kvartalet 2012. 

 
• Rörelseresultatet förbättrades med 3 106 kSEK till -5 385 (-8 491) kSEK, resultatet per aktie förbättrades till -0,34 (-0,70) 

SEK. 
 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 502 (-3 889) kSEK. 
 
• Genovis lanserade två nya produkter FabULOUS och GlycINATOR för analys och karaktärisering av antikroppsmolekyler. 

 
• Genovis beviljades 1 MSEK i forskningsstöd från VINNOVA för att utforska en metod för on-line processkontroll vid 

tillverkning av biologiska läkemedel, mAbCHECK. 
 
• Genovis genomförde en nyemission i december om totalt 23,7 MSEK före emissionskostnader.  
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Händelser efter periodens utgång 

Årsmötet 2014 har senarelagts. Årsmötet skulle ägt rum den 24 april 2014 men har flyttats till den 20 maj 2014. 

 
Dotterbolaget GeccoDots introducerade sina första produkter under hösten 2013 och flera intresserade kunder har lagt sin 

första order under 2014. 

 
Genovis genomförde en riktad nyemission som tillförde bolaget 3,6 MSEK före emissionskostnader.  

 
Emissionen i december 2013 samt den riktade emissionen registrerades vid Bolagsverket 2014. Efter registreringen uppgår 

aktiekapitalet i bolaget till 8 738 260,80 och antal aktier till 21 845 652. 

 

 

Kommentar av vd Sarah Fredriksson 

2013 är det första året som Genovis visar en positiv trend i resultatutvecklingen. Jag värderar det som en av de viktigaste 

milstolparna under bolagets utveckling. I jämförelse med 2012 ökar omsättningen med 47 procent, och kostnaderna på 

helårsbasis ökar med 13 procent främst på grund av kostnader för omorganisation och att vi fortsatt investera i sälj- och 

marknadsaktiviteter. För helåret ger det i ett oförändrat resultat och på kvartalsbasis förbättras resultatet under de tre första 

kvartalen. Jag ser inte att variationen över kvartalen är oroande, utan tror att vi kan komma att se det även framöver.  

 

I oktober lanserade vi två helt nya enzymer. De fick ett bra mottagande hos våra kunder och försäljningen kom igång direkt, 

vilket är ett riktigt bra betyg till vår R&D verksamhet. Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen med ca 70 procent i Europa i 

jämförelse med samma period förra året samtidigt som vi ser en inbromsning på den amerikanska marknaden. I USA upplevde 

vi under hösten en avvaktande attityd och en allmän oro för det ekonomiska läget. De amerikanska kunderna ligger i framkant 

när det gäller användning av våra produkter och deras engagemang i helt nya applikationer är intensivt. Jag bedömer därför inte 

att intresset gått ner, snarare det motsatta och tror därför att det är en tillfällig nedgång.  De minskade intäkterna i USA ger 

sammantaget, trots en stark ökning i Europa, oförändrad omsättning för det fjärde kvartalet i jämförelse med samma kvartal 

2012. Kostnaderna före avskrivningar ökar med 10 procent på kvartalsbasis, varav de löpande kostnaderna ökar med 2,7 

procent och i övrigt är det administrativa kostnader av engångskaraktär. 

 

Vi hade tre målsättningar för 2013 och de var; att lansera två helt nya produktlinjer, att öka omsättningen kraftigt och det tredje 

målet var att proteinprodukterna skulle vara självförsörjande. De två första målen har vi levererat och produkterna i 

proteinportföljen genererar en omsättning som täcker kostnaderna för produktion, administration och sälj- och 

marknadsaktiviteter samt genererar ett bidrag till forskning och utveckling. Vi hann inte riktigt klara av mål nummer tre under 

året, men vi har tagit flera stora steg i rätt riktning och fortsätter under 2014. Jag bedömer att vi har alla förutsättningar att lyckas 

med det. 

 

	  
 

Sarah Fredriksson 

Vd i Genovis AB 
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Affärsöversikt 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Försäljningsutveckling 
För helåret 2013 steg nettoomsättningen med 47 procent till 8 912 (6 080) kSEK, ökningen är främst en följd av ökat antal 

kunder samt ökat ordervärde per kund. Under fjärde kvartalet förändrades nettoomsättningen marginellt 2 056 (2 017) kSEK. 

Nedgången i USA under fjärde kvartalet blev en effekt av att några kunder valde att lägga större order under tredje kvartalet.  

 
För helåret 2013 uppgår övriga intäkter, huvudsakligen forskningsstöd från VINNOVA och Vetenskapsrådet, till 1 357 (1 014) 

kSEK. Under fjärde kvartalet uppgår övriga intäkter till 328 (447) kSEK. 

 

 

Intäkter per geografiskt område (kSEK) 

 

oktober-december     januari-december 
2013 2012 2013 2012 

Norden 184 74 514 406 

Övriga Europa 951 523 2 738 1 682 

USA 914 1 364 5 554 3 566 

Övriga länder 7 56 106 426 

Totalt 2 056 2 017 8 912 6 080 
 

 

 

 

 

	   	  

(kSEK) 
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Rörelseresultat 
För helåret 2013 uppgick rörelseresultatet till -15 985 (-20 181) och för fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till -5 385  

(-8 491) kSEK. Rörelseresultatet 2012 belastas med en nedskrivning om 2,8 MSEK. 

För helåret 2013 uppgick kostnaderna till -26 254 (-27 275) kSEK. Kostnaderna fördelas på råvaror och förnödenheter -1 691  

(-2 425) kSEK. Personalkostnader -11 630 (-10 223) kSEK. Externa kostnader -11 679 (-9 382) kSEK. Ökningen är en följd av 

omorganisationen under året samt ökat fokus på sälj och marknadsföring. För fjärde kvartalet uppgick kostnaderna till -7 769  

(-10 955) kSEK och fördelar sig på råvaror och förnödenheter -386 (-650) kSEK, externa kostnader -4 207 (-3 318) kSEK samt 

personalkostnader -2 955 (-2 898) kSEK.  

Finansnetto för helåret uppgick till 71 (20) kSEK varav fjärde kvartalet uppgick till 72 (26) kSEK. Redovisat resultat för helåret 

förbättrades till -15 853 (-19 915) kSEK motsvarande resultat för fjärde kvartalet var -5 313 (- 8 331) kSEK.  

 

Koncernens investeringar och kassaflöde 
Koncernens nettoinvesteringar under helåret uppgick till 2 369 (1 324) kSEK varav materiella anläggningstillgångar, främst 

laboratorieinventarier och datorer, svarade för 1 238 (335) kSEK och investeringar i immateriella anläggningstillgångar svarade 

för 1 131 (989) kSEK. Under fjärde kvartalet uppgick nettoinvesteringarna till 913 (280) kSEK varav materiella 

anläggningstillgångar svarar för 419 (36) kSEK och immateriella anläggningstillgångar svarar för 494 (244) kSEK.  

Helårets kassaflöde uppgick till -6 204 (-879) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 11 634 (-15 538) 

kSEK.  

 

Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick vid helårets slut till 480 (6 684) kSEK. Bolaget genomförde under december månad en 

nyemission som tillförde bolaget 23,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen registrerades vid Bolagsverket den 17 

januari varefter likviden överfördes till Bolaget. Efter perioden utgång genomförde Genovis en riktad emission som tillförde 

bolaget ytterligare 3,6 MSEK. 

 
Räntebärande skulder uppgick till 0 (0) kSEK. Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 33 085 kSEK efter beaktande av 

periodens resultat. Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -1,10 (-2,04) SEK. 

Koncernens soliditet vid periodens slut var 80 % (75 %) och eget kapital per aktie var 0,76 (1,39) SEK baserat på fullt utspätt 

antal aktier i genomsnitt vid årets slut. Nyemissionen i december 2013 registrerades den 17 januari 2014 och är således ej med 

i beräkningen av eget kapital per aktie.  

 
 

Skatt 
Koncernen har en uppskjuten skattefordran som härrör från moderbolaget och denna uppgick vid årets utgång till 3 436  

(3 436) kSEK. 
 
 

Anställda 
Den 31 december 2013 var antalet anställda i koncernen fjorton personer vilket är samma antal som föregående år. För båda 

perioderna var samtliga anställda i moderbolaget. En medarbetare arbetar som industridoktorand till 80 procent. 

  
 

Aktiekapital och aktien 
Den 31 december 2013 uppgick aktiekapitalet till 6 312 302,80 SEK och antal aktier till 15 780 757. Kvotvärdet är 0,40 SEK. 

Efter årets utgång har två emissioner registrerats vid Bolagsverket, vilket innebär att aktiekapitalet uppgår till 8 738 260,80 och 

antal aktier till 21 845 652. 
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Genovis aktie handlas på NASDAQ OMX First North, bolagets kortnamn är GENO. First North är en alternativ marknadsplats 

som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de 

juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Thenberg Fondkommission är Certified Adviser åt Genovis, tel: 

031-745 50 00. 

 

De största ägarna per den 31 december 2013 
 

Namn Antal aktier Antal BTA Röster i % 

Mikael Lönn 
 

3 628 768 1 209 589  22,99  

Hansa Medical AB 1 611 049 537 016 10,21  

LMK Ventures AB 1 938 980 136 363 9,86  

Nordnet Pensionsförsäkring AB 837 988 376 916 5,77  
 

Källa: Euroclear Sweden AB 

 

Moderbolaget Genovis AB 

Genovis marknadsför fyra olika enzymer som används för att analysera antikroppsmolekyler. Genom att dela upp en antikropp i 

distinkta fragment underlättas de analyser som genomförs för screening av nya läkemedelssubstanser, och för kvalitetskontroll 

vid utveckling och produktion av nya läkemedel. På Genovis hemsida, www.genovis.com, finns presentationer av samtliga 

produkter.  

För helåret 2013 steg intäkterna till 13 310 (7 095) kSEK varav 8 882 (6 081) kSEK utgör omsättning från försäljning av 

produkter. Under fjärde kvartalet var intäkterna 3 055 (2 464) kSEK varav 2 035 (2 020) var omsättning från försäljning. För 

helåret 2013 var övriga intäkter 4 428 (1 014) kSEK varav 2 817 (0) kSEK utgör intäkt för uthyrning av personal till dotterbolaget, 

resterande del utgör forskningsstöd från VINNOVA och Vetenskapsrådet. För fjärde kvartalet var övriga intäkter 1 020 (444) 

kSEK varav 442 (0) kSEK utgör intäkt för uthyrning av personal till dotterbolaget. 

 

För helåret 2013 var kostnaderna -24 358 (-23 215) kSEK och är huvudsakligen hänförbara till personalkostnader, 

marknadsföring och utvecklingsprojekt. För fjärde kvartalet var kostnaderna -7 225 (-7 782) kSEK. 

Rörelseresultatet för helåret 2013 var -11 048 (-16 120) kSEK och resultat efter finansnetto -15 677 (-20 219) kSEK. Periodens 

resultat var -15 677 (-19 811) kSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades till -4 170 (-5 318) kSEK och resultat efter 

finansnetto till -5 297 (-8 962) kSEK. Periodens resultat var -5 297 (-8 554) kSEK.  

 

Nettoomsättning och rörelseresultat i moderbolaget härrör sig till den primära och enda rörelsegrenen; försäljning och/eller 

utlicensiering av forskningsbaserade innovationer. Enligt Genovis bedömning är definitionen av geografiska områden enligt IAS 

14 inte uppfyllt varför något sekundärt segment inte finns. 

 

Moderbolagets resultaträkning belastas med ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget om 4 700 (610) kSEK. Efter det att 

nanoportföljen lades över i dotterbolaget har personal hyrts in från Genovis för att driva verksamheten och ökningen från 

föregående år täcker till största delen lönekostnaderna i dotterbolaget. Nettoinvesteringarna uppgick till 1 504 (1 324) kSEK. 

Likviditeten vid periodens slut var 371 (6 655) kSEK.  

Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid periodens utgång till 3 436 (3 436) kSEK motsvarande ett 

underskottsavdrag på ca 15,6 MSEK, vilket förväntas kunna utnyttjas inom en prognostiserbar framtid. Bolagets totala 

skattemässiga underskott uppgår till 114 MSEK. 
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Dotterbolaget GeccoDots AB 
GeccoDots utvecklar och producerar nanostrukturer som ger god kontrast i magnetkamera, ultraljud, optisk avbildning och 

PET/SPECT kamera. På GeccoDots hemsida, www.geccodots.com, finns presentationer av samtliga produkter. Projekten i 

bolaget drivs främst i egen regi men också med extern finansiering och i form av samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid 

Lunds Universitet. Tekniken bakom de utvecklade produkterna har ursprungligen tagits fram i Genovis men därefter överförts till 

GeccoDots. Dotterbolaget har inte någon anställd personal men hyr in personal från Genovis i den utsträckning behov 

uppkommer. 

 

Transaktioner med närstående 
Huvudägarna Mikael Lönn vars innehav i Genovis uppgår till 22,99 procent och LMK Ventures AB vars innehav uppgår till 9,86 

procent lämnade teckningsförbindelser och emissionsgarantier på totalt 70 procent av emissionsvolymen i den 

företrädesemission som genomfördes under perioden 4-18 april 2013. Åtagandena motsvarande totalt 2 761 633 aktier till ett 

belopp om 9 665 715,50 SEK. Garantiersättning utbetalades med 256 141 SEK att fördelas lika mellan garanterna.  

 

Utsikter 
Genovis är ett forsknings- och utvecklingsbolag och har därför valt att inte lämna några prognoser. 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 ytterligare steg 

framåt både vad gäller nya produkter och försäljning.  

 

Riskfaktorer 
Genovis generella syn på de finansiella risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte förändrats sen den 

beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Genovis väsentliga affärsrisker inkluderar bland annat 

svårigheten att behålla kompetent personal och risken för uteblivna förväntade intäkter då bolaget är verksamt på en marknad 

där de konkurrerande företagen har betydligt större finansiella resurser till sitt förfogande. För en detaljerad översikt över 

bolagets finansiella risker hänvisas till Genovis årsredovisning 2012 sidan 51.  

 

Övrig information 
Årsstämma 
Årsstämman äger rum torsdagen den 20 maj 2014 i Lund på Scheelevägen 2. 

 

Årsredovisning 
Årsredovisningen för 2013 beräknas finnas tillgänglig på Genovis hemsida, www.genovis.com, och på Genovis huvudkontor 

från och med den 29 april 2013. 

 

Valberedning 
I valberedningen ingår följande medlemmar: Mikael Lönn, Bo Håkansson som representerar Hansa Medical AB, Peter 

Ragnarsson som representerar LMK Ventures AB, Olof Carlstoft som representerar Aduno AB och Torbjörn Fridh. 

 

Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2013. 
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Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats  i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt  tillämpliga regler i 

Årsredovisningslagen. Rapporten  för moderbolaget har upprättats i enlighet   med Årsredovisningslagens 9 kapitel, 

Delårsrapport.   Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och   moderbolaget överensstämmer med de 

redovisningsprinciper   som användes vid upprättandet av den senaste  årsredovisningen.   

 

Koncernens rapport över totalresultat okt-dec jan-dec 
(kSEK) 2013 2012 2013 2012 
Nettoomsättning 2 056 2 017 8 912 6 080 
Övriga rörelseintäkter 328 447 1 357 1 014 
Råvaror och förnödenheter -386 -650 -1 691 -2 425 
Övriga externa kostnader -4 207 -3 318 -11 679 -9 382 
Bruttoresultat -2 209 -1 504 -3 101 -4 713 
    

 
  

 
Personalkostnader -2 955 -2 898 -11 630 -10 223 
Övriga rörelsekostnader 7 67 -141 -39 
Rörelseresultat före avskrivningar  -5 157 -4 335 -14 872 -14 975 
          

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -228 -4 156 -1 113 -5 206 
Rörelseresultat -5 385 -8 491 -15 985 -20 181 

  
  

 
  

 
 
 

Finansnetto 72 26 71 20 
Resultat efter finansiella poster -5 313 -8 465 -15 914 -20 161 
    

 
  

 Skatt 0 134 61 246 
Resultat efter skatt -5 313 -8 331 -15 853 -19 915 
-varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB -5 313 -8 331 -15 853 -19 915 

  

Resultat per aktie okt-dec jan-dec 
(SEK) 2013 2012 2013 2012 
-baserat på vägt genomsnitt av antalet 
utestående aktier före och efter utspädning 0,34 -0,70 -1,10 -2,04 
Antal utestående aktier        

Vägt genomsnitt under perioden 15 780 757 11 835 568 14 468 842 9 778 112 
Antal aktier vid periodens början 15 780 757 11 835 568 11 835 568 6 923 712 
Antal aktier vid periodens slut 15 780 757 11 835 568 15 780 757 11 835 568 
Börskurs vid periodens slut, SEK 4,85 3,50 4,85 3,50 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 31dec 
(kSEK) 2013 2012 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 4 162 3 427 
Materiella anläggningstillgångar 1 810 1 290 
Finansiella anläggningstillgångar 3 436 3 374 
Omsättningstillgångar 28 560 3 383 
Kortfristig placering 3 000 0 
Likvida medel 480 6 684 
Summa tillgångar 41 448 18 158 
      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 33 085 13 633 
Långfristiga skulder 0 0 
Kortfristiga skulder 8 363 4 525 
Summa eget kapital och skulder 41 448  18 158 
    

Koncernens förändring i eget kapital  
(kSEK)   

Belopp vid periodens ingång 13 633 18 010 
Nyemission 13 208 15 538 
Ej registrerad nyemission* 22 097 0 
Periodens resultat -15 853 -19 915 
Belopp vid periodens utgång 33 085 13 633 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 33 085 13 633 
    

Finansiella nyckeltal   

Soliditet 80% 75% 
Eget kapital per aktie vid periodens slut - före och efter 
utspädning* 0,76 1,39 

 
*Nyemissionen i december 2013 registrerades den 17 januari 2014 och är således ej med i beräkningen av eget kapital 
per aktie. Totalt antal aktier som emitterades uppgår till 5 260 252 och emissionslikviden uppgår till 22 097 kSEK. 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   
 okt-dec jan-dec 
(kSEK) 2013 2012 2013 2012 
Kassaflöde från rörelsen -5 386 -8 491 -15 986 -20 181 
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 228 4 156 1 113 5 206 
Förändring av rörelsekapital 3 584 420 2 333 107 
Finansnetto 72 26 71 20 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 502 -3 889 -12 469 -14 848 
Investeringsverksamheten -913 -280 -5 369 -1 324 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -2 415 -4 169 -17 838 -16 172 
Finansieringsverksamheten 0 -64 0 -245 
Nyemission* -1 575 0 11 634 15 538 
Periodens kassaflöde -3 990 -4 233 -6 204 -879 
    

 
  

 Likvida medel vid periodens början 4 470 10 917 6 684 7 563 
Likvida medel vid periodens slut 480 6 684 480 6 684 

 
*Då nyemissionen i december registrerades vid Bolagsverket den 17 januari 2014 redovisas endast de kostnader som 
utbetalades 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 10 Bokslutsrapport januari-december 2013 

Bokslutsrapport januari – december 2013 
	  

Moderbolaget  
  

  
Resultaträkning i sammandrag    
 okt-dec jan-dec 
(kSEK) 2013 2012 2013 2012 
Rörelsens intäkter 3 055 2 464 13 310 7 095 
Rörelsens kostnader -7 225 -7 782 -24 358 -23 215 
Rörelseresultat -4 170 -5 318 -11 048 -16 120 
Finansnetto -1 127 -3 644 -4 629 -4 099 
Resultat före skatt -5 297 -8 962 -15 677 -20 219 
Uppskjuten skatt på periodens resultat 0 408 0 408 
Periodens resultat -5 297 -8 554 -15 677 -19 811 

 
Balansräkning i sammandrag   
 31 dec 
Tillgångar (kSEK) 2013 2012 
Anläggningstillgångar 9 080 7 969 
Omsättningstillgångar 27 930 3 316 
Kortfristig placering 3 000 0 
Likvida medel 371 6 655 
Summa tillgångar 40 381 17 940 
  
     

 31 dec 
Eget kapital och skulder (kSEK) 2013 2012 
Eget kapital     

Bundet eget kapital 20 434 16 752 
Fritt eget kapital 12 603 -3 343 
Skulder   

 Kortfristiga skulder 7 344 4 531 
Summa eget kapital och skulder 40 381 17 940 

    
    

 31 dec 

Förändring i eget kapital (kSEK) 2013 2012 

Belopp vid periodens ingång 13 409 17 683 
Nyemission 13 208 15 537 
Ej registrerad nyemission* 22 097 0 
Periodens resultat -15 677 -19 811 
Belopp vid periodens utgång 33 037 13 409 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 33 037 13 409 

 
*Emissionen registrerades vil Bolagsverket den 17 januari 2014 
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Kassaflödesanalys i sammandrag okt-dec jan-dec 
(kSEK) 2013 2012 2013 2012 

Kassaflöde från rörelsen -4 170 -5 319 -11 048 -16 121 
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 208 1 139 771 1 759 
Förändring av rörelsekapital 3 491 541 2 029 443 
Finansnetto 73 26 72 21 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -398 -3 613 -8 176 -13 898 
Investeringsverksamheten -1 826 -576 -9 742 -1 774 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -2 224 -4 189 -17 918 -15 672 
Finansieringsverksamheten -1 575 -65 11 634 15 293 
Periodens kassaflöde -3 799 -4 254 -6 284 -379 
    

 
  

 Likvida medel vid periodens början 4 170 10 909 6 655 7 034 
Likvida medel vid periodens slut 371 6 655 371 6 655 

 
 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av   bolagets revisorer. 

 

 

Lund den 17 februari 2014 

 

 

Genovis AB (publ.) 

För styrelsen Sarah Fredriksson, vd 

 

 

 

Kommande rapporttillfällen 2014 
Kvartalsrapport januari - mars   19 maj  

Halvårsrapport januari - juni   25 augusti  

Delårsrapport januari - september  17 november   

 

 

Kvartalsrapporten kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Genovis webbplats: www.genovis.com.  

Genovis AB, Box 790, SE-220 07 Lund Tel: 046-10 12 30, fax: 046-12 80 20 

 

 

För ytterligare information kontakta:  

Sarah Fredriksson, vd  

Tel: 046-10 12 35 

 

 

This information is also available in English.	  


