
 
 

 
 
Halvårsrapport januari-juni 2017 
 

● Nettoomsättningen för januari-juni 2017 uppgick till 2 396 KSEK (f å 1 607 KSEK) 
● Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 533 KSEK (f å 385 KSEK) 
● Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -111 KSEK (f å -259 KSEK) 
● Nettoresultatet uppgick till -189  KSEK (få 999 KSEK) 
● Resultat per aktie 0,00 SEK (f å 0,00 SEK) 
● Eget kapital per aktie 0,14 SEK (f å 0,20 SEK) 

 

Verksamheten PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en 
molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering 
för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen www.promikbook.com som efterföljaren till 
Promik Analys har presenterats.  

 

Väsentliga händelser januari - juni 2017 

● Omsättningsökning 
● Samarbete med Bit-Net 
● Förändring av paketens innehåll 
● Dotterbolaget PromikFinans utvecklas med fler tjänster  
● Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter 
● Windowsapplikation för hantering av verifikationer mm 
● Omfattande moms- och reskontraanalys i plattformen 
● Inloggningsfunktion via bankid  
● Utvecklat faktureringsfunktionen med underbilagor, förbättrad utlandsfakturering mm 
● Förbättrat och effektiviserat hantering av verifikationer i plattformen 
● Förbättrat rapportfunktionen med bland modernare grafiska presentationer 
● Samarbete med Sveriges Begravningsbyråers Förbund SBF 
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Första halvåret 2017 

Det första kvartalet 2017 visar högre omsättning och en mindre förlust.  

Bolaget har under tidigare år haft stora kostnader för utveckling vilket nu börjar ge resultat i en högre 
omsättning där användarna uppskattar de funktioner som byggts i systemet.  

Bolagets produkter och tjänster är dels paketförsäljning av fakturering och bokföring samt större 
paketlösningar för koncernhantering. I samband med försäljning av dessa koncernpaket för kassaflöde, 
analys och simulering erbjuder vi också konsultationstjänster inom dessa områden.  

Det unika med PromikBook i den typen av affärer är att vi kombinerar utbildningar med vårt 
egenutvecklade koncernpaket. Ett större företag använder då PromikBook för att analysera, rapportera 
kassaflöde och nyckeltal samt göra prognoser inför kommande år.  

Under juli kommer vi att överföra verksamheten PromikBook till vårt helägda dotterbolag PromikBook 
System AB. Vi renodlar koncernen där moderbolaget kommer att bli ett holdingbolag för PromikBooks olika 
rörelsegrenar som kommer att hanteras i varje enskilt dotterbolag. Checkräkningskrediten i PromikBook har 
därför under perioden flyttats till dotterbolaget PromikBook System AB.  

Dotterbolaget PromikFinans AB har nu aktivt arbetat med påminnelsehantering samt inkassotjänster under 
drygt ett halvår. Vi ser att bolaget har en god lönsamhet och kommer att utveckla tjänsterna och vi arbetar 
mycket aktivt med att öka omsättningen genom en ökning av bolagets marknadsaktiviteter. PromikFinans 
arbetar uteslutande med PromikBook som plattform för sina tjänster och plattformen för detta utvecklas 
kontinuerligt och har nu blivit ett fullständigt system för påminnelsetjänster, fakturaköp och 
inkassotjänster.  

För att öka aktiviteten i PromikFinans har vi under perioden ansökt om en checkräkningskredit med 250 tkr 
samt ett lån från Almi om 250 tkr. Båda är beviljade.  

Vårt samarbete med företaget Bit-Net fördjupas kontinuerligt där vi bygger ihop systemen ytterligare för att 
automatisera hanteringen av bokföring för begravningsbyråbranschen. Genom samarbetet sker en 
helautomatisk överföring av fakturor och verifikationer till PromikBook vilket effektiviserar flödet avsevärt 
för en normal byrå.  

Vi ser mycket positivt på den fortsatta utvecklingen under 2017. Styrelsens målsättning att visa vinst för 
2017 ligger oförändrat fast.  

 

Välkommen till PromikBook och på återhörande 

 

Hans Orre  
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Produkter och tjänster inom PromikBook AB 

Internettjänsten PromikBook 

Den molnbaserade tjänsten www.promikbook.com har idag cirka 33 000 användare anslutna. Dessa 
använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys.  

www.promikbook.com lanserades under hösten 2012. Systemet innehöll då en enklare form av redovisning 
och fakturering. Under slutet av 2012 och början av 2013 genomfördes en större marknadsföringskampanj 
vilket gjorde systemet välkänt för en större grupp av företagare samtidigt som PromikBook började 
användas i en allt större omfattning. 

Under 2013 utvecklades systemet med en mängd ny funktionalitet och utvecklingstakten har fortsatt under 
åren. Systemet matchar nu väl de krav som ett mindre och medelstort företag ställer på sitt system för 
bokföring och fakturering. 

Affärsmodellen bygger på fyra olika paketlösningar: 

Gratis: Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett mindre företag. 
Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera och registrera inkommande fakturor. Här 
finns dock ingen support och en begränsad automatik i bokföringen. Det finns även en begränsning på 
maximalt 10 verifikationer per månad.  

Brons: Bronspaketet innehåller möjlighet för användaren att skicka supportfrågor via supporttjänsten i 
PromikBook. Här finns också större automatik i faktureringsdelen med funktioner som underlättar 
avstämningar, automatisk bokföring från fakturor, filinläsning från banker och mycket mer. 

Silver: Silverpaketet innehåller funktionalitet utöver bronspaketet när det gäller ännu mer automatik i 
bokföringen, möjlighet att ringa in till vår support, automatisk bokföring av banktransaktioner, automatisk 
kontroll av bokföringen, möjlighet att förändra rapporternas kontoindelning och många andra funktioner 
som gör bokföringen enklare. 

Guld: Guldpaketet innehåller även funktionalitet att blicka framåt när det gäller företagets ekonomi. Här 
finns budget, prognoser, användarhantering och funktioner för att göra företagandet mycket enklare. Med 
prognos och simuleringsfunktionerna i guldpaketet kan företag enkelt göra avancerade simuleringar och se 
hur olika beslut påverkar företagets ekonomi i framtiden. 

Utöver dessa grundpaket finns också paket för: 

Analys: Komplett analysfunktion med balans-, resultat och likviditetsbudget.  

Koncern: Möjlighet att slå samman en grupp av företag när det gäller rapportering, budgetering och 
upprättande av prognoser.  
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Kostnaden per månad för företag med upp till tre användare per paket är följande: 

Gratis: 0 kronor 

Brons: 49 kronor 

Silver: 99 kronor 

Guld: 149 kronor 

Analys: 599 kronor 

Koncernrapportering: 1 399 kronor 

Ett större företag kan också använda PromikBook för valutakonvertering vilket gör att koncernledningen 
fritt kan välja i vilken valuta koncernrapporteringen ska ske oberoende av hur många dotterbolag som finns 
i koncernen. 

Transaktionsbaserade tjänster 

Utöver de paketlösningar som finns i www.promikbook.com har användaren möjlighet att köpa olika 
transaktionsbaserade tjänster. Dessa är för närvarande:  

● Inkassotjänst 
● Fakturaservice 
● Fakturabelåning 
● Scanning av leverantörsfakturor 
● Kuvertering och frankering av fakturor 
● Automatisk påminnelsehantering 
● Lönespecifikationer 
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Redovisningsprinciper 

Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och BFNAR 2012:1.  

Nyttjandeperioden för www.promikbook.com har bestämts till tio år. Avskrivning på 
programutvecklingskostnader påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning.  För upparbetade 
utvecklingskostnader under innevarande år påbörjas avskrivningar under efterföljande år om produkten 
finns färdig till försäljning. 

 
 
Framtida rapporttillfällen 
 

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

● Kvartalsrapport tre 10 november 2017 
● Bokslutskommunike 9 februari 2018 

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

18 augusti 2017 

 

PromikBook AB (publ)  

 

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta: 
Hans Orre  
PromikBook AB (publ) 
Kämpegatan 3 
411 04  Göteborg 
Mobil +46 (0)709 74 78 88  
  
E-mail: hans.orre@promikbook.com | Hemsida www.promikbook.com 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Resultaträkning koncernen 
 

2017-01-01 2016-01-01  
KSEK -2017-06-30 2016-06-30

 
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 2 396 1 607  
Aktiverat arbete för egen räkning 644 690 
Övriga externa intäkter 56 27  
  
Summa rörelsens intäkter 3 096 2 324  

 
Rörelsens kostnader 
Material och varor -27 -4  
Övriga externa kostnader -1 385 -1 260 
Personalkostnader -1 151 -675

 
 
Rörelseresultat före avskrivningar 533 385

 
Avskrivningar/nedskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar -644 -644  
 
RÖRELSERESULTAT -111 -259  
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0  
Räntekostnader och liknande resultatposter -78 -10  
 
Resultat efter finansiella poster -189 -269  
 
Skatt på periodens resultat 0 1 268  
 
 
ÅRETS RESULTAT -189 999  
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Resultaträkning moderbolaget 
 

2017-01-01 2016-01-01  
KSEK -2017-06-30 -2016-06-30

 
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 1 954 1 602  
Aktiverat arbete för egen räkning 644 690  
Övriga externa intäkter 24 27  
  
Summa rörelsens intäkter 2 622 2 319  

 
Rörelsens kostnader 
Material och varor -33 -4  
Övriga externa kostnader -1 241 -1 236  
Personalkostnader -1 030 -675

 
 
Rörelseresultat före avskrivningar 318 404

 
Avskrivningar/nedskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar -644 -644  
 
RÖRELSERESULTAT -326 -240  
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0  
Räntekostnader och liknande resultatposter -66 -10  
 
Resultat efter finansiella poster -392 -250  
 
Skatt på periodens resultat 0 1 268  
 
 
ÅRETS RESULTAT -392 1 018 
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Resultaträkning koncernen 
 

2017-04-01 2016-04-01  
KSEK -2017-06-30 2016-06-30

 
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 1 061 632  
Aktiverat arbete för egen räkning 322 369 
Övriga externa intäkter 33 15  
  
Summa rörelsens intäkter 1 416 1 016  

 
Rörelsens kostnader 
Material och varor -25 -1  
Övriga externa kostnader -850 -636 
Personalkostnader -411 -362

 
 
Rörelseresultat före avskrivningar 129 17

 
Avskrivningar/nedskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar -322 -322  
 
RÖRELSERESULTAT -193 -305  
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0  
Räntekostnader och liknande resultatposter -26 -6  
 
Resultat efter finansiella poster -219 -311  
 
Skatt på periodens resultat 0 1 268  
 
 
ÅRETS RESULTAT -219 957  
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Resultaträkning moderbolaget 
 

2017-04-01 2016-04-01  
KSEK -2017-06-30 -2016-06-30

 
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 808 627  
Aktiverat arbete för egen räkning 322 369  
Övriga externa intäkter 14 15  
  
Summa rörelsens intäkter 1 144 1 011  

 
Rörelsens kostnader 
Material och varor -25 -1  
Övriga externa kostnader -712 -612  
Personalkostnader -290 -362

 
 
Rörelseresultat före avskrivningar 117 36

 
Avskrivningar/nedskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar -322 -322  
 
RÖRELSERESULTAT -205 -286  
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0  
Räntekostnader och liknande resultatposter -27 -6  
 
Resultat efter finansiella poster -232 -292  
 
Skatt på periodens resultat 0 1 268  
 
 
ÅRETS RESULTAT -232 976 
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BALANSRÄKNING koncernen 
 

 
KSEK 2017-06-30 2016-12-31  
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 10 604 10 604 
 
Summa immateriella anläggningstillgångar 10 604 10 604  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 0 0  
 
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0  
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar 0 0 
 
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0  
 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10 604 10 604  
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar 
Varulager 0 0  
Kundfordringar 1 658 1 113  
Övriga fordringar 120 127  
Summa kortfristiga fordringar 1 778 1 240  
 
 
Kassa och bank 353 76  

 
 
Summa omsättningstillgångar 2 131 1 316  
 
SUMMA TILLGÅNGAR 12 736 11 920  
 
  

PromikBook AB (publ) 
Kämpegatan 3, 411 04  Göteborg 

Telefon 08-545 888 30, Org nr SE556217-5157 
www.promikbook.com 

 

 



 
 

BALANSRÄKNING koncernen 
 

 
KSEK 2017-06-30 2016-12-31

 
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 
 
 
Bundet eget kapital  
 
Aktiekapital 1 310 1 310  
Ej registrerat aktiekapital 0 0  
Bundna reserver 1 364 1 364

 
 
Summa bundet eget kapital 2 674 2 674

 
 
 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 5 672 9 648  
Årets resultat -188 -3 600  
 
Summa fritt eget kapital 7 194 6 048  
 
SUMMA EGET KAPITAL 8 534 8 722  

 
Långfristiga skulder 
Konvertibla lån 1 900 1 900 
Checkräkningskredit 898 342  
Övriga skulder 178 163

 
 
Summa långfristiga skulder 2 976 2 405  
 
 
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 618 317  
Övriga skulder 608 476  
Summa kortfristiga skulder 1 226 793

 
 
 
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 736 11 920
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BALANSRÄKNING moderbolaget 
 

 
KSEK 2017-06-30 2016-12-31  
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 10 604 10 604 
 
Summa immateriella anläggningstillgångar 10 604 10 604  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 0 0  
 
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0  
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar 100 100 
Fordringar koncernföretag 48 48 
 
Summa finansiella anläggningstillgångar 148 148  
 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10 752 10 752  
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 1 083 871  
Övriga fordringar 130 126  
Summa kortfristiga fordringar 1 213 997  
 
 
Kassa och bank 72 40  

 
 
Summa omsättningstillgångar 1 285 1 038  
 
SUMMA TILLGÅNGAR 12 037 11 790  
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BALANSRÄKNING moderbolaget 
 

 
KSEK 2017-06-30 2016-12-31

 
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 
 
 
Bundet eget kapital  
 
Aktiekapital 1 310 1 310  
Ej registrerat aktiekapital 0 0  
Bundna reserver 1 364 1 364

 
 
Summa bundet eget kapital 2 674 2 674

 
 
 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 7 383 9 648  
Årets resultat -392 -3 600  
 
Summa fritt eget kapital 6 991 6 048  
 
SUMMA EGET KAPITAL 8 331 8 723  

 
Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 0 342  
Övriga skulder 2 030 2 063  
 
Summa långfristiga skulder 2 030 2 405  
 
 
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 254 142  
Övriga skulder 1 422 520 
Summa kortfristiga skulder 1 676 662

 
 
 
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 037 11 790
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KASSAFLÖDESANALYS koncern 
 

2017-01-01 2016-01-01 
KSEK 2017-06-30 -2016-06-30

 
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

 
Resultat efter finansiella poster -189 -269 
 
Justering för poster som inte ingår i  
kassaflödet 
Avskrivningar på immateriella tillgångar 644 644 
Betald skatt 0 0 
 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR 
AV RÖRELSEKAPITAL 455 375

 
 
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITAL 

 
Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar -446 -458 
Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder 389 -29

 
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITAL -57 -487

 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN 398 -112

 
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -644 -691 
 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -644 -691

 
 
LÅNGFRISTIGA 
Upptagna lån 523 546 
Amortering 0 0 
Övriga långfristiga skulder 0 0 
 
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- 
VERKSAMHETEN 523 546 
 
PERIODENS KASSAFLÖDE 277 -257

 
Likvida medel vid periodens början 76 323 
Likvida medel vid periodens slut 353 67 
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KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget 
 

2017-01-01 2016-01-01  
KSEK -2017-06-30 -2016-06-30

 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 
Resultat efter finansiella poster -392 -250

 
Justering för poster som inte ingår i  
kassaflödet 
Avskrivningar på immateriella tillgångar 644 644  
Betald skatt 0 0  
 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR 
AV RÖRELSEKAPITAL 252 394

 
 
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITAL 

 
Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar -222 -410  
Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder 1 021 -74  
 
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITAL 799 -484  
 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN 1 051 -90  
 
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -644 -691

 
Förvärv av aktier och andelar 0 -50  
 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -644 -741

 
 
LÅNGFRISTIGA 
Upptagna lån 0 546  
Amortering -375 0

 
Övriga långfristiga skulder 0 0  
 
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- 
VERKSAMHETEN -375 546  
 
PERIODENS KASSAFLÖDE 32 -285  
Likvida medel vid periodens början 40 318  
Likvida medel vid periodens slut 72 33 
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NYCKELTAL 
 

2017-01-01 2016-01-01  
-2017-06-30 -2016-06-30

 
 
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET 
 
Omsättningstillväxt exkl aktiverat arbete (%) 49 22 
Omsättningstillväxt (%) 32 18  
Rörelsemarginal (%) neg neg  
Vinstmarginal neg neg  
Räntabilitet på eget kapital(%) neg neg  
 
KAPITALSTRUKTUR 
Eget kapital (KSEK) 8 534 13 340  
Balansomslutning (KSEK) 12 736 14 691 
Soliditet (%) 67 91  
 
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET 
Kassaflöde före investeringar (KSEK) 398 -90  
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -246 -831  
Likvida medel (KSEK) 353 33 
Likvida medel inkl checkräkningskredit (KSEK) 605 354  
 
INVESTERINGAR 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 644 644  
Förvärv av aktier och andelar 0 50  
 
MEDARBETARE 
Medelantalet anställda 5 4  
Omsättning per anställd (KSEK) 613 580  
Antalet anställda 7 7  
 
DATA PER AKTIE 
Antal aktier 60 849 440 60 849 440  
Resultat per aktie 0 0  
Eget kapital per aktie (SEK) 0,14 0,22  
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Definition av nyckeltal 
 
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET 
Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter 
Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen 
Vinstmarginal (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning 
Räntabilitet på eget kapital(%) Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital 
 
 
KAPITALSTRUKTUR 
Eget kapital (KSEK) Eget kapital vid periodens slut 
Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital 
Sysselsatt kapital (KSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent 

skatt 
Räntebärande nettoskuld (KSEK) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar 

inklusive likvida medel 
Kapitalomsättningshastighet (ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning 
Soliditet (%) Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen 
Skuldsättningsgrad (%) Justerade skulder dividerat med justerat eget kapital 
Räntetäckningsgrad (ggr) Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med 

finansiella kostnader 
 
 
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET 
Kassaflöde före investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde 

minus förändring av rörelsekapital 
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet 

minus förändring av rörelsekapital och investeringar 
Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa 
 
 
 
MEDARBETARE 
Medelantalet anställda Medelantalet årsarbetare under perioden 
Omsättning per anställd (KSEK) Omsättning dividerat med medelantalet anställda 
Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut 
 
 
DATA PER AKTIE 
Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut 
Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med antal aktier 
Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier 
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