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Styrelsen och verkställande direktören för Genesis-IT AB (publ) Mr härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2012—09 01 —2013—08—31.

Förvaltningsberättelsc
Allmänt om verksamheten
Genesis IT AB (publ) är en Application Service Provider (ASP) som genom utvalda marknadspartners
erbjuder IT-lösningar för små och medelstora företag. Bolaget erbjuder även
kameraövervakningslösningar under namnet BevakningDirektTM. Sedan i maj 2012 utvecklar Genesis IT
nästa generations verksamhetssystem, iFenix, i samarbete med Byggtrygg AB.
Ägarförhållanden
Moderbolag i den koncern där bolaget är dotterbolag och koncernredovisning upprättas är Stenvalls Trä
AB, org nr 556138-5393. Agarandel 66,75%.
Information om verksamheten
Genesis IT AB (publ) tecknade under det första kvartalet av bokföringsåret 2010 2011 ett treårigt avtal
med en av Sveriges största byggvaruhandelskedjor, XL-BYGG. Avtalet avser bland annat helpdesk
funktioner för den underhållsfria, flexibla och kostnadseffektiva IT-miljö rör små och medelstora företag
som Genesis IT erbjuder. Under föregående år tecknades en fördjupning av detta avtal med Byggtrygg
om att vidareutveckla det av Genesis framtagna affärssystemet Fenix och säkerhetssystemet
BevakningDirekt. Med detta som grund byggs nu nästa generations verksamhetssystem, iFenix.
Verksamheten har under den senaste tiden varit fortsatt fokuserad på iFenix där ett första införande
kommer att ske under hösten/vintern. Genesis IT AB förvärvade tidigare i år en majoritet, 51 %, av
aktierna i det Stockholmsbaserade bolaget LITC AB. Bolaget är nu namnändrat till Genesis IT
Stockholm AB och har även omlokaliserat sin verksamhet till nya lokaler i Solna. Ett konstant arbete
pågår med att brygga ihop organisationen på de två orterna.
Avtalet med Byggtrygg innebär en unik möjlighet att utveckla ett verksamhetsverktyg i samarbete med
användaren. 1 avtalet finns villkor innebärande att Byggtrygg kan fa en framtida avkastning om vissa mål
uppnås. Villkoren kräver en långsiktighet och är högt ställda för att Byggtiygg ska erhålla någon
ersättning. Att idag göra en tillförlitlig uppskattning av eventuella framtida ersättningar är inte möjligt
varför ingen avsättning redovisas i balansräkningen.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Genesis IT AB har anställt ytterligare en person.
Försäljning och resultat
Skillnaden i intäkter och kostnader för perioden ijämförelse med föregående år beror bl.a. på en ökad
försäljning av hårdvara samt aktivering av eget utvecklat arbete. Personalkostnaderna har ökat i och med
att det under perioden anställts personal, för utveckling och test av iFenix men också för att
kommunicera iFenix och Genesis IT mot omvärlden. Externa utvecklare anlitas fortfarande för att
påskynda processen med att konstruera iFenix.
Genesis ITs intäkter uppgick under perioden till 36.051 KSEK (20.625 KSEK) med ett resultat om 7.922
KSEK(1.231 KSEK).
Likviditet och finansiering
Den 31 augusti 2013 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK 5.419 (6.035).
Investeringar
Genesis ITs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 9.135 (5.534) och avsåg
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investeringar 1 immateriella anläggningstillgångar med KSEK 5.539 (2.489) så som balanserade utgifter
för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar KSEK 2.596 (3.045) såsom inventarier,
verktyg och installationer samt investering i dotterföretag KSEK 1.000.
Avskrivningar
Periodens resultat för bolaget har belastats med KSEK 2.583 (1.532) i avskrivningar varav KSEK 2.026
(1.393) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 557 (139) avskrivningar på
balanserade utgifter för utvecklingsarbete.
Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 31 augusti 2013 uppgick bolagets egna kapital till KSEK 24.764(16.842) varav KSEK 925 (925)
utgjordes av aktiekapital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK 23.374 (15.452) av fritt eget
kapital.
Aktiekapitalet är fördelat på 9.250.000 marknadsnoterade aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1.
Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.
Bolagets soliditet uppgick den 31 augusti till 79,8 procent (85,3).
Anställda
Antalet årsanställda i Genesis IT uppgick till 14,5 personer. Per den 31 augusti 2013 hade bolaget 17
anställda. Under perioden har antalet anställda ökat med 3,5 personer.
Utsikter för bokföringsåret 2013/2014
Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. Bokföringsåret
2013/20 14 kommer att bli intressant att följa med tanke på de stora insatser som gjorts för att utveckla
iFenix, som nu kommer att ta en mer aktiv roll i bolagets produkt- & tjänsteportfölj. Styrelsen bedömer
art iFenix på sikt kommer att ge positiva effekter rör företagets försäljning.

Flerårsjjversjkt (tkr)
Nettoomsättning
Vinst per aktie, 1/100 kr
Avkastning på eget kap. (%)
Avkast. på sysselsatt kap. (%)
Soliditet (%)
Kassalikviditet(%)

2012/13
30513
86
32
31
80
237

2011/12
18136
13
8
8
85
347

2010/11
15320
21
16
17
78
261

2009/10
16039
8
7
7
78
306

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen foreslar att till förtogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
överkursfond
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

10590 199
4 862 000
7 922 007
23 374 206
23 374 206

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

2008/09
13743

5
4
4
77
299
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Not

2012-09-01
-2013-08-31

2011-09-01
-2012-08-31

30512507
5 538 772
31
36051310

18135954
2 488 642
0
20624596

-5650933
-10377551
-9617 146

-3393028
-7743997
-6869783

-2 583 265

-1 531 957

-28228895
7 822 415

-19538765
1 085 831

Resultat efter finansiella poster

106 634
-7042
99592
7922007

145 722
477
145 245
1 231 076

Resultat före skatt

7 922 007

1 231 076

7922007

1231076

Nettoomsattning
Åktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Q
()

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övrigaexternakostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
iinmateriella anläggningstillgångar

1
2,3

Rörelseresultat

4

Resultat från finansIella poster
Övriga ränteintllcter och liknande resultatposter
RRntekostnader och liknande resultatposter

5

Äretsresultat

0
0

6
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Not

2013-08-31

201248-31

Immaterlella anlaggningstillgångar
Balanserade utgifter utvecklingsarbeten

10244918

5263 142

Materiella
Inventarier,anlöggningstillgångar
verktyg och installationer

4 807 222

4 254 655

1 0005 000
1005000
16057140

5 0000
5000
9522797

98 242

156 476

5429583
3 456 097
82 815
2805
481 985
9453285

555932
2 925 192
27935
103920
413 654
4026633

Kassaackhank
Summa omsättningstillgångar

145419432
970 959

6035011
10218
120

SUMMA TILLGÅNGAR

31 028 099

19 740 917

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

O

Finansiella anlaggningstillgångar

Q

Andelar
Andra långfristiga
i koncernföretag
värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstlllgångar
Vandager ni m
Färdiga varor och handeisvaror
Kor4ftIstigafordringar
Kundfbrdringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övrigafbrdringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intakter

O
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Not

2013-08-31

2011-08-31

925 000
465 041

925 000
465 041

1390041

1390041

Överkutsfond
Balanserad vinst eller Ibriust

4 862 000
10590 199

4 862 000
9359 124

Åretsresultat
Summa eget kapital

23374206
7922007
24 764 247

15452200
1231076
16842 241

1105 786
16553
897 140
4244373
6263852

908 956
70557
264 993
1 654 170
2 898 676

31028 099

19740917

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsft$rblndelser

Inga

Inga

EGfl KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Äktiekapital, 9250 000 st med kvotvärde 0,10 kr.

13

ReSerVfOnd

0
O

»at eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsslculder
Skuldertillkoncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0
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14
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o

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringsr för poster som inte ingår i
kassaflödet
Betald skatt
Kanaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapltal
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Not

2012-09-01
-2013-08-31

201149-01
-201248-31

7 922 007

1 231 076

2583234
-54 880

1531 957
3 637

10450361

2766670

Kassaflöde från förändring av
rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fbrdringar
Förändring av ieverantörsskulder
Förändring av kortfristiga tider
Kassaflöde från den löpande verksamheten

58234
-5 559 885
-175 355
228 770
3 499 870
8 501 995

22 187
773 125
-545 378
224 075
-21 022
3 219 657

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstiligångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investerlngsverksainheten

-5 538 772
-2 595 646
16844
-1 000 000
-9117574

-2 488 642
-3 045 389
0
0
-5534031

0

4 992 000

Årets kassaflöde

-615 579

2 677 626

Likvida medel vid årets början
Lilcvida medel vid årets början
likvida medel vid årets slut

6035011
5419 432

3 357 385
6 035 011

Finansierlngsverksamheten
Nyemission
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Tilläggsuppiysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Noter med redovlsnlngspiinciper och boksiutskommentarer
Belopp 1 fr om Inget annat anges
Allmänna redovlanlngsprlnclper

0

Årsredovisningen
har 2008:1
upprättats
1 enlighet medi mindre
Åxsredovisningslagen
Bokföringsnämndens allmänna
råd, förutom BNFAR
Arsredovisning
aktiebolag (K2 och
reglerna).
-

Samma redovisningsprinciper tillämpas som föregående år.

(3

Värderlngsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskafffiingsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovtsnlng
Intäkter avseende ASP-tjänsten omMtar normalt en kombination av dels första installationsavgift, dels
en rörlig avgift kopplad till utnyttjandet av applikationerna. Intäkterna redovisas när installationen
genomförts respektive i takt med kundernas utnyttjande av applikationerna. Intäkter avseende
utlicensiering av hårdvara och applikationer samt support och konsultationer redovisas normalt
månadsvis.

o
O

Immaterlella anläggningstlligångar
Utvecklingskostnader som balanserat redovisas till anskaffluingsvärdet med avdrag för ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedslcrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttjandeperiod, 10 år~
Utgifter avseende utvecklingsprojekt redovisas som immateriell tillgång då det är tekniskt och
ekonomiskt möjligt att tbrdigställa tillgången, avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda
tillgången, det är sannolikt att tillgången kommer att ge framtida ekonomiska fördelar och utgifterna kan
beräknas.
utgifter som inte uppfyller kriterierna ovan kostnadsföres när de uppstår.
MateriellaDe
anlåggnIngstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttjandeperiod.
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaeiingsvärden och beräknad ekonomisk
livslängd. Bolaget utvärderar om det boldörda värdet hos en anläggningstillgång skall nedskrivas då
händelser eller förändringar indikerar att det bokförda värdet inte längre är realiserbart. Bolaget redovisar
en nedskrivning då det bolcförda värdet överstiger det högre av tiligångens nettoförsäljningsvärde och
dess nyttovärde.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, inklusive datorer, 3-10 år
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Vandager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffiilngsvärde enligt först-in först-ut principen, respektive
verkligt värde. Därvid har inlcuransrisk beaktats.
Finansiella instrument
Fordringar
Fordringar bar efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Det finns
ingen väsentlig kreditisk för kundfordringar till följd av att bolaget normalt ~kturerar kunderna
månadsvis och att bolaget kan avbryta leveranserna vid utebliven kundbetalning.
Likvida medel

0
0

Likvida
definieras
som
bank med
och kortfristiga
placeringar
med löptid
understigande
tre
månader.medel
Värdepapper
som
är kassa,
anskaffade
avsikt att innehas
kortsiktigt
redovisas
i enlighet med
lägsta värdesprlncipen till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Kvittning avflnansiellfbrdran ochfinansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp 1 balansräknlngen
endast då legal kvitiningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Ersättnlngar till anställda
Pensioner
Bolagets kostnader för avgiflsbaserade pensionsplaner redovisas löpande. Några andra
pensionsåtaganden finns inte.
Kasaaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod, det redovisade kassaflödet om&ttar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Nyckeltalsdefinltloner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skaft) i förhållande till
balansomslutningen.

0
Likvida omsättningstillgångar, med beaktande av outnyttjad checkrlikningskredit i förhållande till
kortfristiga skulder.
Avkastninu på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittet av eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatt) vid ingången respektive utgången av respektive år.
Avkastning på svsselsaff kanital
Rörelseresultat plus ränteintäkter i förhållande till genomsnittet av sysselsatt kapital vid ingången
respektive utgången av respektive år. (Sysselsatt kapital: balansomslutning reducerad med icke
räntebärande skulder).
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Noter
Not 1 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleda av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Q

201249-01
-20134831

2011-09-01
-2012-08-31

37250
42400
79650

35990
9230
45220

2012-0941
-2013-08-31

2011-09-01
-201248-31

2,5
12,0
14,5

1,0
10,0
11,0

840 000
5 809 506

396 000
4245 023

6649506

4641023

144 635

112 853

Pensionskostnader
för övriga
Övriga sociala avgifter
enligt anställda
lag och avtal

2 349
171 687
241
2665563

1 332
566 771
789
2012413

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
penslonskostnader

9315 069

6 653 436

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andelmänistyrelsen

20 %
80%

20 %
80%

Öhrlings PrlcewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Övriga~jänster

0
Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Mliii
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

()
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

O
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Not 3 Ersättning till ledande befattningshavare
Verkställande direktören och styrelseledamoten Tommy Flink har i löner och ersättningar för
bokslutsåret 2012/2013 erhållit 840 TSEK (396 TSEK) avseende hans anställning i bolaget
Pensionsavtal
Bolaget har pensionsåtaganden gentemot verkställande direktören och övriga anställda motsvarande
allmän pensionsplan. Bolaget fullgör åtagandena genom löpande betalningar av fbrsäkringspremier.

(3

Uppsägningsvillicor
Uppsägningstiden från bolaget sida gentemot verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare är 3 månader. Under uppsägningstiden utgår full lön och övriga avtalade fönnåner.
Not 4 Inköp och lflrsäljningar mellan koncernföretag

C)
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra
företag i koncernen

2012-0941
-2013-08-31

2011-09-01
-2012-08-31

6,00 %

4,00 %

26,00 %

27,00 %

2012-09-01
-2013-08-31

2011-0941
2012-08-31

106 634
106634

145 722
145722

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter

Not 6 Skatt på årets resultat

(J)

Outnyttjade underskottsavdrag uppgick vid årets utgång till 10,5 MSEK (17,3 MSEK).
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Not 7 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2013-08-31
2012-0831

()

Ingående anskaffaingsvärden
Inköp
Utgående ackninulerade anskaffnlngsvärden

6 120 698
5538772
11659470

3 632 054
2488644
6120698

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackuinulerade avskrivningar

-857 556
-556 996
-1 414 552

-718 493
-139 063
-857 356

Utgående redovisat värde

10 244 918

5263 142

2013-08-31

2012-08-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Förshljningarlutrangeringar
Utgående ackumulerade ansk.ffningsvärden

9 234 262
2595646
-16 841
11813 067

6 188 873
3045389

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 979 607
31
-2 026 269
-7 005 845

-3 586 713

4807222

4254655

Not 8 Inventarier, verktyg och Instaflatloner

Utgående redovisat värde

(5
()

Not 9 Specifikation andelar i koncernföretag
KapitalRösträttsNamn
andel
andel
Genesis IT Stockholm AB

Genesis IT Stockholm AB

51%

Org.nr
556786-1173

51%

Säte
Luleå

Antal
andelar

Boldört
värde

510

11 000000
000 000
Eget
kapital
100 000

9234262

-1 392 894
4979 607
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Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

O

o

201348-31

2012-08-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackuinulerade anskaffuingsvärden

5 000
5000

5 000
5000

Utgående redovisat värde

5000

5000

Not 11 Fordringar och skulder hos koncernföretag
Fordran utgörs av et reverslån, 3000 KSEK, som löper med marknadsmässig ränta samt övriga
fordringar med 456 KSEK. Skulder uppgick till 17 KSEK.
Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetala kostnader
Ovrigaposter

Not 13 Förändring av eget kapital
Aktiekapital
Beloppvidåretsingång
925000
Disposition enligt beslut

Q
0

avårsstämma
Årets
resultat
Beloppvidåretsutgång

925000

201348-31

2012-0841

471 529
10456
481985

379 809
33845
413654

Resevfond
465041

Överkursfond
4862000

Balanserat
resultat
9359124

Årets
resultat
1231076

465041

4862000

1231076
10590200

-1231076
7 922 007
7922007
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Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna setnesterlöner
Upplupna bcrlknade sociala avgifter
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Revisionsberättelse
Till årsstämxnan 1 Genesis IT AB (pubi), org.nr 556552-1670
-

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision a’ årsredovisningen för Genesis - IT AB
(publ) för räkenskapsåret 2012-o9-ol--2o13-o8-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvarför
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska kniv samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur bolaget upprättar årsredovisningen för ange en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Genesis - IT AB (publ) för räkenskapsåret 2012-09O1--2013-08-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision. vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Lycksele den 22januari

2014

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
Öhrlings Price terhouseCoopers AB
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Genesis - IT AB (publ)s finansiella ställning per
den 2013-08-31 och av dess finansiella resultat och kassafiöden för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
(~~ders Färnstra
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
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Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
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