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Bokslutskommuniké 
för räkenskapsåret 2013

conpharm ab (publ)

Helåret 2013 i sammandrag
Substansvärde per aktie (inkl bta) 1,02 kr (0,58 kr) 
Rörelseintäkt  2 711 tkr (807 tkr)
Resultat efter skatt  -1 541 tkr (-647 tkr)
Resultat per aktie (inkl bta) -0,07 kr (-0,06 kr)

Kvartal 4, 2013 i sammandrag
Rörelseintäkt  1 884 tkr (610 tkr)
Resultat efter skatt  -393 tkr (207 tkr)

2013 i korthet
Ny strategi – fokus på fastigheter. 
En enhällig årsstämma beslutade våren 2013 att Conpharms 
fokus ska riktas mot fastighetsförvaltning i syfte att däri-
genom skapa en långsiktig och stabil värdeökning.

Byggt ett bestånd på kort tid – fyra fastighetsförvärv 2013
Conpharm har under 2013 byggt upp ett fastighetsbestånd 
bestående av fyra fastighetsbestånd. Det samlade åsatta fastig- 
hetsvärdet för dessa förvärv uppgick till 91 mkr. De samlade 
hyresintäkterna för fastigheterna uppgår till 8,2 mkr per år. 

Fastighetsvärdet – sex procent över transaktionsvärdet
En värdering av beståndet genomfördes av ett externt obero-
ende värderingsföretag, nai Svefa, under perioden november 
2013 till februari 2014. Det sammanlagda värdet på beståndet 
sattes till 96 mkr. Det är 6 procent högre än det sammanlagda 
åsatta fastighetsvärdet vid respektive transaktionstillfälle, 
vilket uppgick till 91 mkr.

Stärkt finansiell ställning – lägger grunder för  
fortsatt stabil expansion
Conpharm genomförde en nyemission under hösten 2013 
som övertecknades. Teckningsgraden uppgick till 147 %.  
Samtliga aktier tecknades med företrädesrätt. Bolaget till- 
fördes drygt 6 mkr före emissionskostnader, vilket bidrar 

till att skapa en finansiellt stabil position inför framtida 
expansion inom affärsområde Fastigheter. 

Substansvärde per aktie – ett mått på långsiktig värdetillväxt
Conpharms huvudsakliga långsiktiga mål är att genom 
värdetillväxt öka bolagets substansvärde. Då redovisat resul-
tat kan komma att variera kraftigt över tid, som för övriga 
investmentbolag, anses bolagets substansvärde per aktie 
vara ett mer rättvisande mått. Exempelvis kan en realiserad 
vinst eller förlust vid avyttring av fastigheter komma att 
kraftigt påverka resultatet kortsiktigt. Conpharm redovisar  
ett substansvärde om 23,0 mkr (6,5 mkr), motsvarande 
1,02 kr (0,58 kr) per aktie (inkl bta), per 31 december 2013. 
Substansvärdet per aktie har därmed ökat med 76 % under året.

Verksamhetens inriktning
Conpharm förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva 
fastigheter i stadsnära områden. Vid sidan om fastighets-
investeringar har Conpharm en begränsad, och under senare  
år minskande, verksamhet knuten till förvaltning av immate-
riella rättigheter inom affärsområde Life science. Fokus  
för framtiden riktas mot att expandera inom affärsområde 
Fastigheter.

Krympande verksamhet inom Life science
Conpharms verksamhet inom Life science omfattar huvud- 
sakligen förvaltning av immateriella rättigheter kopplat till 

Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar  
och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983  
och har sitt huvudkontor i Göteborg. Conpharm är noterat på Aktietorget sedan  
1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker  
och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

”Conpharm är ett stabilt och välskött 
investmentbolag med fokus på fastig-
heter som skapar värde för aktieägare 
övriga intressenter på ett uthålligt och 
professionellt sätt.”
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två produkter: Reumacon, en vilande produkt avsedd för  
behandling av Reumatoid artrit, och Podofilox/Wartec, som  
är ett registrerat läkemedel för behandling av Condylomata 
acuminata (ano-genitala vårtor). Verksamhetens intäkter,  
som huvudsakligen är kopplad till Podifilox/Wartec, ökade 
något under 2013 men förväntas minska framöver. Detta är 
en trend som väntas fortgå framöver. Conpharms tillgångar 
inom Life Science har sedan tidigare skrivits ned i balans-
räkningen till 0 kr. 
 Mot bakgrund av de utmaningar som Conpharm står 
inför inom Life science-området förväntar sig styrelsen att 
fastighetsförvaltningen kommer att vara bolagets huvud-
sakliga intäktskälla framöver. Styrelsen har, som tidigare 
meddelats, beslutat genomföra en strategisk översyn av 
verksamheten kopplad till Life science, vilken pågår för 
närvarande. Avsikten är att identifiera åtgärder som kan 
skapa värde för Conpharm och dess aktieägare. Det kan inte 
garanteras att Bolaget kan finna något värde eller annan 
avsättning för Life science-verksamheten.

Möjlighet att investera i värdepapper
Conpharm har enligt bolagsordningen möjlighet att investera  
i värdepapper. Dels som en del i förvaltningen av överskotts- 
likviditet, dels som ett komplement i form av strategiska 
investeringar i noterade eller onoterade värdepapper. Några 
värdepappersinvesteringar har inte genomförts under året. 

Aktiekursen steg med 240 procent
Conpharm noterades som första bolag på Aktietorget 1997.  
Kursen på Conpharms b-aktie vid årets slut var 0,72 kr 
(0,30 kr), vilket innebär en värdeökning med 240 procent. 
Högsta betalkurs var 2,38 kr den 8 november 2013 och lägsta  
betalkurs var 0,25 kr den 8 januari 2013. Bolagets börsvärde, 
det vill säga det samlade värdet på samtliga utestående aktier 
i Conpharm, uppgick till 17 mkr vid utgången av 2013. 
 Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2013 till 
1,128 mkr och antalet aktier till 5 074 598 a-aktier och  
6 210 372 b-aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor vardera. 
Därutöver 11 284 970 bta b (betald, tecknad, ej registrerad 
aktie av serie b). Röstvärdet är 10 för a-aktien och 1 för 
b-aktien. Antalet registrerade aktieägare var vid årsskiftet 
cirka 1 100. 
 Under 2013 omsattes 2 322 893 b-aktier, motsvarande 37 
procent av aktiestocken. Handeln i a-aktien är mer begrän-
sad, 355 319 aktier omsattes, motsvarande 7 procent av 
aktiestocken.

Substansvärde
Styrelsen har låtit göra en extern marknadsvärdering av 
det genom dotterbolaget Slottsviken Fastighetsaktiebolag 
helägda fastighetsbeståndet. Individuella värderingar har 

skett av samtliga fastigheter under perioden november 2013 
till februari 2014 av nai Svefa. Värderingen visar ett bedömt 
marknadsvärde för fastighetsbeståndet om 96 mkr.
 Styrelsen bedömer att såväl tillgångarna inom affärs-
område Life Science som bolagets skattemässiga underskott 
kan vara av väsentligt värde för Bolaget och dess aktieägare. 
Då värdena är svårbedömbara väljer styrelsen av försiktig-
hetsskäl att i båda fallen för närvarande redovisa dessa till  
noll. Då bolagets förlustavdrag överstiger skillnaden mellan 
fastighetsbeståndets skattemässiga restvärde och dess mark-
nadsvärde har styrelsen valt att inte göra någon avsättning 
för latent skatt. 
 Efter justering för likvida medel, övriga tillgångar och 
räntebärande skulder är koncernens substansvärde den  
31 december 2013 23,0 mkr, motsvarande 1,02 kr per aktie. 
Förestående substansvärdesberäkning har inte varit föremål 
för särskild granskning av bolagets revisor.

Resultat och finansiell ställning
Årets resultat har påverkats av omstruktureringskostnader 
av engångskaraktär. Under första kvartalet belastades bolaget 
av lönekostnader som var högre än normalt. Detta till en  
följd av att en ny vd tillträdde, som under en övergångsperiod 
arbetade parallellt med tidigare vd. Därtill har externa  
konsulter anlitats i syfte att understödja och avlasta bolagets 
vd Jakob Österberg i situationer av tillfällig arbetsanhopning  
under året, såsom noteringsprövning, nyemission och 
fastighetsförvärv.
 Den helägda fastighetskoncernen Slottsviken har bidragit 
positivt till årets resultat. Under året togs huvuddelen av 
Bolagets likvida medel i anspråk, och i syfte att stärka  
Bolagets kapitalbas och möjliggöra fortsatt expansion genom  
fastighetsförvärv beslutade styrelsen att genomföra en före- 
trädesemission. 

Emission övertecknades 
Hösten 2013 genomfördes en emission med företräde för 
befintliga aktieägare, med syftet att möjliggöra fortsatt ex- 
pansion och ytterligare förvärv. Emissionen syftade även 
till att ytterligare förstärka likviditeten i Conpharms b-aktier. 
Conpharms vd, samtliga styrelseledamöter och de största 
ägarna tecknade sina andelar fullt ut. Emissionen överteck-
nades med en teckningsgrad på 147 procent. Samtliga aktier 
tecknades med företrädesrätt. Totalt tillfördes Conpharm 
drygt 6 mkr före emissionskostnader.

Avtal tecknades om likviditetsgaranti
Hösten 2013 ingicks ett avtal med Remium Nordic som 
innebär att Remium agerar likviditetsgarant i Conpharms 
b-aktie. Avtalet började gälla från och med 2 september 2013. 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i  
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aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, 
vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och 
minskad risk för investerare.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman 2014 att ingen utdelning 
lämnas för verksamhetsåret 2013. 

Utdelningspolicy
Då Bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas skall det 
redovisade resultatet i första hand användas för att öka 
bolagets substansvärde genom att återinvesteras i kärn-
verksamheten, i enlighet med expansionsmålen.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under februari slutfördes registreringen av Bolagets nyemis-
sion hos Bolagsverket. Sista dag för handel med bta b var den 
18 februari, med stoppdag hos Euroclear den 21 februari.

Särskilda risker
Styrelsen vill särskilt uppmärksamma investerare på att 
strävandena att bygga upp en ny verksamhet inom fastighets- 
förvaltning kan komma att ta längre tid, bli mindre fram-
gångsrik, eller kräva mer kapital än förutsett. Detta mot  
bakgrund av att Bolagets kapitalbehov i hög är grad bero-
ende av framtida avkastning från förvärvade fastigheter. Då  
Bolaget delvis finansierar fastighetsförvärv med krediter med  
kort löptid med panträtt i fastigheter som säkerhet kan 
försämrade kreditvillkor från Bolagets kreditgivare komma 
att inverka menligt på Bolagets finansiella ställning och 
framtida intjäningsförmåga. Det kan inte heller garanteras 
att Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital 
om behov skulle uppstå.

Information till aktiemarknaden
Conpharms information till aktiemarknaden och aktieägarna  
ska präglas av korrekthet, relevans, öppenhet och snabbhet.  
Conpharms pressmeddelanden, delårsrapporter och års- 
redovisningar finns tillgängliga på www.conpharm.se Där 
finns även ytterligare information om bolaget, den finansiella 
utvecklingen och aktien.

Kommande händelser
Årsredovisning
Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2013 kommer att  
publiceras 2014–03–19 på:
• Bolagets webbplats www.conpharm.se och på
• AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se

Årsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas 2014–04–11 på 
World Trade Center, Mässans Gata 18 Göteborg. Kallelse 
till årsstämma kommer att publiceras i Post och Inrikes 
Tidningar och på Bolagets webbplats www.conpharm.se  
2014–03–12. En kommuniké med adekvata beslut från års-
stämman kommer att publiceras 2014–04–11.

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter  
varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets 
webbplats. Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. 
Delårsrapport för första kvartalet 2014 kommer att publiceras 
2014–05–26.

Conpharm ab (publ)
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Tel. 018–19 49 50
Fax 018–55 80 86
Mejl info@conpharm.se

KONTAKTINFORMATION
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Vid årsstämman 2013 fattades ett enhälligt beslut om att bredda Conpharms verksamhet 
med ett nytt område, fastighetsförvaltning. 
 Detta sker genom en helägd fastighetskoncern, Slottsviken, som på kort tid byggt upp 
en portfölj med fastigheter i västra och södra Sverige. 
 Vid utgången av 2013 hade Slottsviken ett bestånd som värderas till 96 mkr. De årliga  
hyresintäkterna från beståndet väntas uppgå till cirka 8,2 mkr. Förvaltad area är cirka 5 500  
kvadratmeter, fördelat på 1 500 kvadratmeter bostadsarea och 4 000 kvadratmeter lokalarea.

ATTRAKTIVA FASTIGHETER I RÄTT SEGMENT

Conpharms helägda fastighetskoncern Slottsviken, med Slottsviken Fastighets-
aktiebolag som moderbolag, äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus 
på stadsnära lägen. Fastighetsbeståndet innefattar bostadsfastigheter och kom-
mersiella lokaler i ett attraktivt segment med få köpare, vilket bidrar till attraktiva 
priser samtidigt som kvadratmeterhyran är i nivå med den i övriga segment. 

Nyckeltal 2013

Hyresintäkter 8,2 Mkr

Fastighetsbeståndets substansvärde*  96 Mkr

Värdeförändring sedan förvärv +6 %

Antal fastigheter i beståndet 4

Antal kvadratmeter i beståndet 5 500 kvm

Antal förvärv 4

Förvärvat antal kvadratmeter 5 500 kvm

Antal avyttringar 0

Avyttrat antal kvadratmeter 0

Värdering av extern oberoende part
Under perioden november 2013 till februari 2014 genomfördes en marknadsvärdering 
av de enskilda fastigheterna i beståndet. Värderingen utfördes av en extern oberoende 
part; nai Svefa. Det sammanlagda bedömda marknadsvärdet på fastighetsbeståndet 
uppgick enligt värderingen till 96 mkr. Detta kan jämföras med det åsatta fastighetsvärdet 
vid förvärvstillfället, som uppgick till 91 mkr. Det sammanlagda värdet överstiger därmed 
köpeskillingen med 5 mkr, vilket motsvarar 6 procent. 

Förvärv under fjärde kvartalet
I november förvärvades fastigheten Julius 1 i Malmö. Fastigheten, som är centralt belägen, 
uppfördes 2004 och omfattar attraktiva, kommersiella lokaler om totalt ca 3 000 kvm. Åsatt 
fastighetsvärde i transaktionen var 60 mkr. Totala hyresintäkter uppgår till 5,7 msek per år.

Målet är att expandera 
Slottsviken söker aktivt efter ytterligare förvärv för att öka och förstärka fastighets-
beståndet. Genom att utöka beståndet kan bolaget ta tillvara på stordriftsfördelar inom 
förvaltning och administration. 
 De fastighetsförvärv som slutförts hittills skapar en stabil plattform för fortsatt 
expansion.
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(TSEK) Kvartal 4, 2013 Kvartal 4, 2012 Kvartal 3, 2013 Jan.–dec., 2013 Jan.–dec., 2012

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 856 600 625 2 634 750

Licens- och royaltyintäkter 28 10 7 77 57

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0

Summa intäkter 1 884 610 632 2 711 807

Rörelsens kostnader

Driftskostnader -364 0 -85 -473 -130

Övriga externa kostnader -434 -244 -202 -1 190 -732

Personalkostnader -272 -168 -222 -987 -675

Av- och nedskrivningar -325 0 -84 -428 0

Rörelseresultat 489 198 38 -366 -730

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 4 9 1 4 83

Räntekostnader -855 0 -238 -1 129 0

Resultat efter finansiella poster -363 207 -199 -1 491 -647

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond -30 0 0 -30 0

Mottagna koncernbidrag 0 0 0 0 0

Resultat efter bokslutsjusteringar -393 207 -199 -1 521 -647

Skatt

Skatt på årets resultat 0 0 -12 -20 0

Resultat efter skatt -393 207 -211 -1 541 -647

Resultat per aktie, kr -0,02 0,02 -0,02 -0,07 -0,06

Antal utestående aktier 22 569 940 11 284 970 11 284 970 22 569 940 11 284 970

Varav serie A 5 074 598 5 074 598 5 074 598 5 074 598 5 074 598

Varav serie B 6 210 372 6 210 372 6 210 372 6 210 372 6 210 372

Varav BTA B 11 284 970 0 0 11 284 970 0

Resultaträkning

KONCERNEN I SAMMANDRAG
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Balansräkning

Tillgångar (TSEK) 2013–12–31 2013–09–30 2013–06–30 2012–12–31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 96 061 30 386 8 580 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 100 0

Summa anläggningstillgångar 96 061 30 386 8 680 0

Omsättningstillgångar  

Kundfordringar 672 643 186 750

Övriga fordringar 241 234 44 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 180 93 116 43

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Kassa och bank 1 131 451 1 543 6 151

Summa omsättningstillgångar 2 224 1 421 1 890 6 944

Summa tillgångar 98 284 31 807 10 569 6 944

Eget kapital och skulder (TSEK) 2013–12–31 2013–09–30 2013–06–30 2012–12–31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 128 1 128 1 128 1 128

Inbetalt, tecknat, ej registrerat aktiekapital 4 229 0 0 0

Reservfond 2 290 2 290 2 290 2 290

Uppskrivningsfond 13 722 0 0 0

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 3 094 3 094 3 094 3 741

Periodens resultat -1 540 -1 147 -936 -647

Summa eget kapital 22 922 5 365 5 576 6 512

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver 30 0 0 0

Summa obeskattade reserver 30 0 0 0

Långfristiga skulder

Skulder till finansiella institut 66 959 21 919 4 249 0

Övriga långfristiga skulder 1 983 0 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 468 1 649 212 65

Övriga skulder 4 259 1 742 90 150

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 663 1 133 443 217

Summa skulder 75 332 26 442 4 993 432

Summa eget kapital och skulder 98 284 31 807 10 569 6 944



7conpharm ab (publ) – bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2013

(TSEK) Kvartal 4, 2013 Kvartal 4, 2012 Kvartal 3, 2013 Jan.–dec., 2013 Jan.–dec., 2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -363 207 -199 -1 491 -647

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -363 207 -199 -1 491 -647

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning av varulager 0 0 0 0 0

Förändring av kortfristiga placeringar 0 3 986 0 0 1 989

Förändring av fordringar -123 -699 -624 -300 36

Förändring av skulder 1 866 237 3 767 5 938 72

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 381 3 731 2 944 4 148 1 450

Investeringsverksamheten

Avskrivningar 325 0 84 428 0

Förvärvade bolag -52 278 0 -21 790 -82 767 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -51 953 0 -21 706 -82 339 0

Finansieringsverksamheten

Betalt ej tecknat aktiekapital 4 229 0 0 4 229 0

Upptagna långfristiga skulder 47 023 0 0 68 942 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 51 252 0 17 670 73 171 0

Periodens / årets kassaflöde 680 3 731 -1 092 -5 020 1 450

Likvida medel vid periodens början 451 2 420 1 543 6 151 4 701

Likvida medel vid periodens slut 1 131 6 151 451 1 131 6 151

Kassaflödesanalys
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Resultaträkning

MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

(TSEK) Kvartal 4, 2013 Kvartal 4, 2012 Kvartal 3, 2013 Jan.–dec., 2013 Jan.–dec., 2012

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 179 600 0 179 750

Licens- och royaltyintäkter 28 10 7 77 57

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0

Summa intäkter 208 610 7 257 807

Rörelsens kostnader

Driftskostnader -132 0 0 -132 -130

Övriga externa kostnader -332 -244 -162 -1 040 -732

Personalkostnader -258 -168 -207 -954 -675

Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0

Rörelseresultat -514 198 -362 -1 870 -730

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 150 9 22 185 83

Räntekostnader -9 0 0 -9 0

Resultat efter finansiella poster -374 207 -340 -1 693 -647

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond 0 0 0 0 0

Mottagna koncernbidrag 1 228 0 0 1 228 0

Resultat efter bokslutsjusteringar 854 207 -340 -465 -647

Skatt

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Resultat efter skatt 854 207 -340 -465 -647

Resultat per aktie, kr 0,04 0,02 -0,03 -0,02 -0,06

Antal utestående aktier 22 569 940 11 284 970 11 284 970 22 569 940 11 284 970

Varav serie A 5 074 598 5 074 598 5 074 598 5 074 598 5 074 598

Varav serie B 6 210 372 6 210 372 6 210 372 6 210 372 6 210 372

Varav BTA B 11 284 970 0 0 11 284 970 0
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Balansräkning

Tillgångar (TSEK) 2013–12–31 2013–09–30 2013–06–30 2012–12–31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 10 883 5 315 4 320 0

Summa anläggningstillgångar 10 883 5 315 4 320 0

Omsättningstillgångar  

Kundfordringar 179 0 0 750

Övriga fordringar 215 104 37 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 132 67 101 43

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Kassa och bank 565 77 1 348 6 151

Summa omsättningstillgångar 1 092 248 1 486 6 944

Summa tillgångar 11 974 5 563 5 806 6 944

Eget kapital och skulder (TSEK) 2013–12–31 2013–09–30 2013–06–30 2012–12–31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 128 1 128 1 128 1 128

Inbetalt, tecknat, ej registrerat aktiekapital 4 229 0 0 0

Reservfond 2 290 2 290 2 290 2 290

Uppskrivningsfond 0 0 0 0

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 3 094 3 094 3 094 3 741

Periodens resultat -465 -1 319 -979 -647

Summa eget kapital 10 275 5 193 5 533 6 512

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver 0 0 0 0

Summa obeskattade reserver 0 0 0 0

Långfristiga skulder

Skulder till finansiella institut 0 0 0 0

Övriga långfristiga skulder 0 100 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 312 6 31 65

Övriga skulder 877 14 41 150

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 510 251 201 217

Summa skulder 1 699 371 273 432

Summa eget kapital och skulder 11 974 5 563 5 806 6 944
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Kassaflödesanalys

(TSEK) Kvartal 4, 2013 Kvartal 4, 2012 Kvartal 3, 2013 Jan.–dec., 2013 Jan.–dec., 2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -374 207 -340 -1 693 -647

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -374 207 -340 -1 693 -647

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning av varulager 0 0 0 0 0

Förändring av kortfristiga placeringar 0 3 986 0 0 1 989

Förändring av fordringar -356 -699 -33 266 36

Förändring av skulder 1 328 237 -3 1 267 72

Kassaflöde från den löpande verksamheten 599 3 731 -376 -160 1 450

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 339 0 -995 -10 883 0

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 229 0 100 5 457 0

Periodens/Årets kassaflöde 488 3 731 -1 271 -5 586 1 450

Likvida medel vid periodens början 77 2 420 1 348 6 151 4 701

Likvida medel vid periodens slut 565 6 151 77 565 6 151


