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Avensia AB 

Kvartalsrapport januari-mars 2022 

Tillväxt med operationell hävstång 

Nyckeltal första kvartalet 

Nettoomsättning 116,8 (92,9) MSEK  Rörelsemarginal 8,4 (1,2) % 

Rörelseresultat 9,8 (1,2) MSEK  Kassaflöde 15,8 (-3,8) MSEK 

Resultat efter skatt 7,1 (0,3) MSEK  Resultat per aktie 0,19 (0,01) SEK 

 

• Avensias omsättning i Q1 uppgick till 116,8 MSEK (92,9), en ökning med 26 % mot Q1 

2021.  

 

• Rörelseresultatet i Q1 var 9,8 MSEK (1,2) med en rörelsemarginal på 8,4 % (1,2). För 

jämförelse mellan kvartalen ska förra årets rörelseresultat justeras upp med 9,1 MSEK till 

10,3 MSEK (avgångsvederlag vd 3,1 MSEK samt nedskrivning av produktsatsningen 

Storefront Modern Pay 6,0 MSEK). På samma vis innehåller årets siffror kostnader för 

implementering av nytt affärssystem 1,8 MSEK (projektet löper 2022 men är sedan färdigt), 

kostnader för donation till UNHCR 0,8 MSEK samt kostnader relaterade till att ställa om 

bolaget till post-Covid med nya koncept för medarbetare och kontor samt kostnader för ny 

avtalsstruktur på sammantaget 2,0 MSEK (fortlöper likaledes under 2022 men inte längre). 

Med dessa jämförelsestörande effekter tillbakalagda uppvisar bolaget en operationell 

hävstång och summerar det justerade rörelseresultatet till på 14,4 MSEK (marginal 12,3%) 

vilket är en ökning med 40% jämfört med 2021. 

 

• Kassaflödet för Q1 var 15,8 MSEK (-3,8). Den löpande verksamheten (före förändringar i 

rörelsekapitalet) genererade ett kassaflöde på 9,7 MSEK (5,9) i kvartalet. Förändringar i 

bolagets rörelsekapital påverkade kassaflödet med 10,0 MSEK för kvartalet och 

investeringar har uppgått till -0,7 MSEK. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 53,2 MSEK 

och tillgänglig likviditet var 83,2 MSEK. 
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Vd:s kommentarer 
• Under årets första kvartal höll vi uppe tillväxten (26 %) och ökade rörelsemarginalen till 8,4 

% och inledde därmed året i samma stil som vi avslutade det föregående. 

• Kvartalet har präglats av Rysslands invasion av Ukraina. Avensia har ingen direkt 

exponering mot något av länderna och en inventering av kunder, partners och leverantörer 

har visat en mycket begränsad risk. Däremot känner bolagets medarbetare, ledning och 

ägare starkt för frågan och valde därför att genomföra en gemensam donation om totalt 2,1 

MSEK till UNHCR under mars. Donationen matchades av Akelius Foundation med 

ytterligare 2,1 MSEK till totalt 4,2 MSEK. 

• De restriktioner som gällt under Covid-pandemin har minskats ner under kvartalet i 

samtliga länder och det har inneburit ännu en omsvängning för e-handeln. Forcerad 

inhemsk handel kommer flytta ut och det finns ett element av ”återgång till butikerna” i 

många branscher, efter ett år där e-handel vuxit enormt. Detta innebär att många 

branscher för första gången ser en stillastående eller till och med sjunkande försäljning 

online. Avensia har dock inte sett något tecken på minskande investeringar utan 

efterfrågan är fortsatt god.  

• Antalet medarbetare vid periodens utgång var 325 (296), en ökning med 10 % sedan 

samma tidpunkt föregående år. Personal och nyrekrytering är fortsatt en av Avensias 

nyckelfaktorer för framgång. Efter pandemin har vi liksom hela branschen upplevt en ökad 

personalomsättning. Vi ser också en löneinflation i branschen men det finns generellt en 

förståelse i kundledet och hittills har vi lyckats väl med att göra motsvarande 

prisjusteringar. 

• Avensia utvecklas tillsammans med våra partners och kunder och under perioden har Get 

Inspired i Norge fått priset som ”E-commerce of the Year” från Ehandel.com i Norge. 

• Avensia öppnade under perioden upp kontoren efter pandemin, där samtliga länder sakta 

avvecklar de restriktioner som varit på plats. Kontorsutnyttjandet ser annorlunda ut idag än 

för tre år sedan och det pågår ett arbete för att utveckla ett nytt koncept där bolagets nya 

Malmö-kontor kommer att vara först ut.  

 

Kvartal ett, januari-mars 2022 
Avensias omsättning steg med 26 % under kvartalet och uppgick till 116,8 MSEK (92,9). Ökad 

försäljning och bättre projektresultat har lett till högre beläggning och omsättning under kvartalet. 

Samtidigt har den debiterbara personalen ökat. 

Rörelseresultatet steg till 8,4 MSEK (1,2) där både perioden och jämförelseperioden innehöll ett 

antal jämförelsestörande poster. För 2021 var dessa avgångsvederlag VD 3,1 MSEK samt 

nedskrivning av produktsatsningen Storefront Modern Pay 6,0 MSEK. För året är dessa kostnader 

för implementering av nytt ERP 1,8 MSEK (projektet löper 2022 men är sedan färdigt), kostnader 

för donation till UNHCR 0,8 MSEK samt kostnader relaterade till att ”ställa om” bolaget till post 

Covid med nya koncept för medarbetare och kontor samt legala kostnader på sammantaget 2,0 

MSEK (fortlöper likaledes under 2022 men inte längre). Det justerade rörelseresultatet för Q1 2022 

landar därför på 14,4 MSEK (marginal 12,3%) vilket är en ökning med 40% jämfört med 2021. 

Avensia tecknade ett antal nya kundavtal under perioden, bl.a. med Haglöfs och Outnordic samt 

även nya uppdrag mot befintliga kunder. Ett antal lanseringar gjordes under perioden, bland annat 

för Coop Norge, HTS Group, Babyworld, Vita, Dometic och AJ Produkter. 
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Försäljning och kunder 

Efterfrågan på Avensias produkter och tjänster är fortsatt god. Avensias försäljning sker både till 

nya och befintliga kunder där återkommande kunder historiskt har stått för en majoritet av 

intäkterna. 

Under perioden har nya kundavtal slutits men även tilläggsuppdrag på befintliga kunder.  

Medarbetare 

Avensiakoncernen har per den 31 mars 325 (296) anställda, varav 30 % (99) är kvinnor. Eftersom 

bolaget ser en god fortsatt efterfrågan fortsätter rekryteringen. I ett tjänsteföretag som Avensia är 

medarbetarna bolaget. Därför är förmågan att finna och utveckla duktiga människor helt avgörande 

för företagets utveckling. 

Omsättning och resultat 

Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet uppgick till 116,8 MSEK (92,9). 

 

Figur 1 Nettoomsättning respektive rörelseresultat rullande tolv månader, MSEK 

Rörelsens kostnader under kvartalet uppgick till 108,4 MSEK (94,6). Den största kostnadsposten 

utgjordes av personalkostnader vilka uppgick till 77,8 MSEK (65,6) eller 71,8 % (69,3) av 

nettoomsättningen under perioden januari till mars. Resterande rörelsekostnader uppgick för 

kvartalet till 30,6 MSEK (29,0).   

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 9,8 MSEK (1,1). Resultat efter skatt för kvartalet 

uppgick till 7,1 MSEK (0,3). Justerat för engångskostnader och investeringar 2022 – ERP 1,8 

MSEK, UNHCR 0,8 MSEK samt nya koncept för medarbetare och kontor på 2,0 MSEK – uppgick 

rörelseresultatet för kvartalet till 14,4 MSEK med en marginal på 12,3%. 

 

Investeringar 

Under kvartalet aktiverade koncernen produktutvecklingsutgifter med 0 MSEK (0,9). 

Avskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar under kvartalet var -3,6 MSEK (-9,3). 

Föregående år avsåg 6,0 MSEK en nedskrivning av det bokförda värdet för produkten Storefront 

Modern Pay. Bokfört värde på övriga immateriella tillgångar i koncernen uppgick till 5,3 MSEK (6,1) 

per den 31 mars och avser egenutvecklade och förvärvade immateriella tillgångar.  
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De materiella investeringarna under kvartalet utgjordes till största delen av arbetsplatsrelaterad 

dator- och kontorsutrustning. De materiella anläggningstillgångarna i koncernen uppgick till 19,5 

MSEK (27,1) per den 31 mars varav 13,2 MSEK (19,8) är tillgångar med nyttjanderätt (främst det 

framtida värdet av hyrda kontorslokaler). 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Kassaflödet för kvartalet var 15,8 MSEK (-3,8). Den löpande verksamheten (före förändringar i 

rörelsekapitalet) genererade ett kassaflöde på 9,7 MSEK (5,9) i perioden januari till mars. 

Förändringar i bolagets rörelsekapital påverkade kassaflödet med 10,0 MSEK för kvartalet och 

investeringar har uppgått till -0,7 MSEK. Kassan uppgick vid årets slut till 53,2 MSEK och tillgänglig 

likviditet var 83,2 MSEK. 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 103,9 MSEK (84,5). Resultatet 

efter finansiella poster uppgick till 3,7 MSEK (-3,0) för kvartalet. De materiella 

anläggningstillgångarna i moderbolaget uppgick till 1,7 MSEK (2,7) per den 31 mars. 

Aktien och ägare 

Avensia är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Totalt hade 

Avensia 2 696 aktieägare vid utgången av kvartalet och antalet aktier uppgick till 37 123 249 st. 

Den 31 december 2021 uppgick sista betalkurs för Avensias aktie till 17,75 SEK. Sista betalkurs 

den 31 mars 2022 uppgick till 17,60 SEK vilket motsvarar ett börsvärde på ca 653 MSEK. Tabellen 

nedan åskådliggör de fem största ägarna per den 31 mars 2022. Vidare information finns på 

www.avensia.com. 

A5 Invest AB 9 509 075 
Valid Asset Management AB 8 000 000 
Anders Wehtje Invest AB 3 960 000 
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Mic 1 720 000 
Enter Småbolagsfond 1 611 305 
Övriga 12 322 869 

Totalt 37 123 249 
    

Mangold Fondkommission AB är sedan juni 2018 bolagets Certified Adviser och nås på tel:  

+46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se eller via www.mangold.se.  

Framtidsutsikter 

Avensia kommer att fortsätta utvecklas som koncern i takt med kundernas behov. Det är bolagets 

bedömning att efterfrågan är strukturellt ökande på de marknader där vi är verksamma och att 

denna efterfrågan kommer att förstärkas i spåren av COVID-19. Det politiska läget med Rysslands 

invasion av Ukraina har kortsiktigt ingen påverkan på rörelsen, men risken för en global recession 

kan inte bortses från. En sådan recession påverkar Avensias kunder och i förlängningen även 

Avensia. Resultatförändringar i koncernen framöver beräknas komma från förändrad försäljning, 

debiteringsgrad, licensintäkter, projektstyrning och priser.  

Avensia lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser. 

Riskfaktorer 

Koncernen är i sin verksamhet utsatt för risker som kan påverka resultatet i högre eller mindre 

grad. Koncernens bolag påverkas bland annat av verksamhetsrelaterade risker såsom rekrytering 

http://www.avensia.com/
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och personalomsättning, projektrisker, våra större kunders utveckling och kundförluster. 

Omvärldsrisken kopplat till den globala Coronapandemin och det förändrade världsläget med 

hänsyn till Rysslands invasion av Ukraina påverkar naturligtvis Avensia likväl som våra kunder.  

Marknadsrelaterade risker inkluderar konjunkturrisker. Finansiella risker och marknadsrisker finns 

utförligt beskrivna på sidorna 23-25 i den senast lämnade årsredovisningen för 2021 som finns 

publicerad på www.avensia.com.  

Valberedning 

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Michael Sjösten (ordförande), representerande 

A5 Invest, Anders Wehtje, representerande Anders Wehtje Invest, samt Per Wargéus, 

representerande Valid Asset Management. För aktieägare som önskar komma i kontakt med 

valberedningen sker detta via: Valberedningen, Avensia AB, Vävaregatan 21, 222 36 Lund 

alternativt: valberedningen@avensia.com. 

Årsstämma 

Årsstämman äger rum den 5 maj 2022 klockan 17.00 på Avensias kontor i Lund och det finns även 

möjlighet att delta på MS Teams. 

Väsentliga händelser under kvartalet 

Avensia har tecknat ett hyresavtal på 5 år för en lokal i centrala Malmö på sammantaget 670 m2. 

Lokalerna kommer att anpassas till medarbetarnas nya arbetsmönster (där samtliga bolagets 

medarbetare har möjligheten att själva bestämma var de arbetar) samt ges en egen karaktär och 

är en del av Avensias strävan att bli en arbetsgivare i världsklass. Övriga kontor och mötesplatser i 

koncernen kommer över tid att anpassas till det nya användningssättet. 

I övrigt inga väsentliga händelser utöver vad som framgår ovan.  

Väsentliga händelser efter kvartalet 

Inga väsentliga händelser efter kvartalet. 

Segmentsinformation 

Avensias verksamhet omfattar endast ett rörelsesegment och bolaget hänvisar därför till balans- 

och resultaträkning rörande redovisning av rörelsesegment. 

Redovisningsprinciper 

Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten för 

koncernen är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och Årsredovisningslagen. 

Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i 

delårsrapporten. 

De redovisningsprinciper som redogörs för i årsredovisningen för 2021 har tillämpats. De nya eller 

ändrade standarder som trätt i kraft 2022 har inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets 

finansiella ställning. 

Aktierelaterade ersättningar 

Avensia har sedan 2016 årliga aktierelaterade incitamentsprogram för samtliga tillsvidareanställda i 

Sverige. För mer information om dessa program hänvisas till Avensias årsredovisning för 2021 och 

styrelsens förslag inför bolagstämman 2022, båda tillgängliga på bolagets hemsida. 

http://www.avensia.se/
mailto:valberedningen@avensia.com
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Revisors granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. 

Rapporttillfällen 

2022-07-18 Delårsrapport april-juni 2022 

2022-10-18 Delårsrapport juli-september 2022 

 

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 

maj 2022 kl. 13:00 CET.  

För ytterligare information, kontakta gärna:  

Robin Gustafsson, VD  

Telefon: +46 736 60 60 82  

E-post: robin.gustafsson@avensia.com   
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Resultaträkning koncernen i sammandrag 

TKR                                  

2022-01-01 

2022-03-31 

2021-01-01 

2021-03-31 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning  116 805 92 912 

Aktiverade utvecklingsutgifter 

Övriga rörelseintäkter 

 - 

1 369 

863 

2 017 

Summa rörelsens intäkter  118 174 95 792 

    

Rörelsens kostnader    

Inköpta varor och tjänster  -12 283 -13 382 

Övriga externa kostnader  -14 281 -6 317 

Personalkostnader  -77 828 -65 647 

Avskrivningar/nedskrivningar av  

materiella och immateriella tillgångar 

  

-3 563 

 

-9 286 

Övriga rörelsekostnader  -451 -8 

Summa rörelsens kostnader  -108 406 -94 639 

    

Rörelseresultat  9 768 1 153 

    

Resultat från finansiella investeringar    

Finansiella intäkter  4 4 

Finansiella kostnader  -205 -260 

Resultat efter finansiella poster  9 567 897 

Skatt  -2 498 -618 

    

Periodens resultat  7 069 278 

    

Hänförligt till moderbolagets aktieägare  7 069 278 

    

Data per aktie    

Genomsnittligt antal aktier   37 123 249 36 850 918 

Resultat per aktie, före utspädning, SEK  0,19 0,01 

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK  0,19 0,01 

 

Rapport över totalresultat i koncernen 
 

TKR 

2022-01-01 

2022-03-31 

2021-01-01 

2021-03-31 

   

Periodens resultat 7 069 278 

Övrigt totalresultat:   

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska 

verksamheter 

920 487 

Summa totalresultat för perioden 7 989 772 

   

Summa totalresultat för perioden hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 

 

7 989 

 

 

772 

 

 

Poster som senare ska återföras i resultaträkningen avser omräkningsdifferenser för utländska koncernbolag. 
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Resultaträkning moderbolaget i sammandrag 
 

TKR 

 

 

2022-01-01 

2022-03-31 

2021-01-01 

2021-03-31 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning  103 933 84 476 

Aktiverade utvecklingsutgifter  - 864 

Övriga rörelseintäkter  1 273 1 820 

Summa rörelsens intäkter  105 206 87 160 

    

Rörelsens kostnader    

Inköpta varor och tjänster  -18 013 -17 230 

Övriga externa kostnader  -15 472  -7 902  

Personalkostnader  -66 867 -58 376 

Avskrivningar/nedskrivningar av 

materiella och immateriella tillgångar 

 

 

 

-846 

 

-6 710 

Övriga rörelsekostnader  -373 - 

Summa rörelsens kostnader  -101 571 -90 218 

    

Rörelseresultat  3 635 -3 058 

    

Resultat från finansiella investeringar    

Övriga ränteintäkter och liknande poster  80 75 

Övriga räntekostnader och liknande poster  -59 -45 

Resultat efter finansiella poster  3 656 -3 028 

    

Skatt  -1 121 -630 

Periodens resultat  2 535 -3 658 

 

Rapport över totalresultat i moderbolaget 
 

TKR 

2022-01-01 

2022-03-31 

2021-01-01 

2021-03-31 

   

Periodens resultat 2 535 -3 658 

Övrigt totalresultat: 

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 

 

- 

 

- 

Summa totalresultat för perioden 2 535 -3 658 
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Balansräkning i sammandrag 

  Koncernen Moderbolaget 

TKR Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

Tillgångar        

Goodwill  1 751 1 751 1 751 - - - 

Övriga immateriella 

anläggningstillgångar 
 

 

5 352 

 

6 078 

 

5 934 

 

5 575 

 

6 046 

 

6 112 

Materiella anläggningstillgångar  19 544 27 125 21 766  1 711 2 688 2 020 

Finansiella anläggningstillgångar 1 289 284 284 4 890 6 115 4 890 

Uppskjutna skattefordringar  143 742 - - - - 

Kortfristiga fordringar  114 524 98 773 112 308 115 749 104 140 106 566 

Likvida medel 1 53 155 38 742 36 362 13 407 16 031 10 203 

Summa tillgångar  194 758 173 491 178 405 141 332 135 020 129 791 

        

Eget kapital och skulder        

Eget kapital  73 995 60 591 66 998 44 353 46 280 42 100 

Obeskattade reserver  - - - 15 060 15 270 15 060 

Uppskjutna skatteskulder  3 275 3 359 3 124 - - - 

Långfristiga skulder 1 8 128 12 503 7 373 - 1 200 - 

Kortfristiga skulder 1 109 360 97 038 100 910 81 919 72 270 72 631 

Summa skulder och eget 

kapital 

 194 758 173 491 178 405 141 332 135 020 129 791 

 

 

 

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen 

TKR 

Aktie-

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

 

 

Omräknings

-reserver 
Balanserat 

resultat 

Summa 

Avensias 

aktieägare 

 

Totalt eget 

kapital 

Eget kapital den 1 januari 2021 5 528 3 471 -343 50 608 59 264 59 264 

Periodens totalresultat - - 487 285 772 772 

Transaktioner med ägare:       

Incitamentsprogram - - - 555 555 555 

Eget kapital den 31 mars 2021 5 528 3 471 144 51 448 60 591 60 591 

Periodens totalresultat - - 315 17 273 17 588 17 588 

Transaktioner med ägare:       

Nyemission 40 - - - 40 40 

Återköp teckningsoptioner - -965 - - -965 -965 

Utdelning - - - -11 055 -11 055 -11 055 

Incitamentsprogram - - - 799 799 799 

Eget kapital den 1 januari 2022 5 568 2 506 459 58 465 66 998 66 998 

Periodens totalresultat - - 920 7 069 7 989 7 989 

Transaktioner med ägare:       

Återköp teckningsoptioner - -283 - - -283 -283 

Incitamentsprogram - - - -709 -709 -709 

Eget kapital den 31 mars 2022 5 568 2 223 1 379 64 825 73 995 73 995 
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Kassaflödesanalys koncernen  

TKR 
 

Not 
2022-01-01 
2022-03-31 

2021-01-01 
2021-03-31 

Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster   9 567 897 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

 3 2 545 7 138 

Betald skatt    -2 386 -2 136 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  9 726 5 899 

Förändringar av rörelsekapital     
Minskning +/ökning - av fordringar   -165 -10 611 

Minskning -/ökning + av skulder   10 180 6 106 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

  19 741 1 394 

Investeringsverksamheten     
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -2 -2 243 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -707 -1 005 
Förändring av finansiella 
anläggningstillgångar 

  2 -6 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -707 -3 254 
     
Finansieringsverksamheten     
Återköpta teckningsoptioner   -283 - 
Förändring av räntebärande skulder   -2 917 -1 898 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

  -3 200 -1 898 

     

Periodens kassaflöde   15 834 -3 755 
     

Likvida medel vid periodens början    36 362  41 480 

Kursdifferens i likvida medel   959 1 017 

Likvida medel vid periodens slut   53 155 38 742 

 

Kassaflöde från erhållna räntor uppgår till 4 (7) och från betalda räntor till -260 (-234). Räntorna ingår i kassaflödet från den 

löpande verksamheten. 
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Noter 

Not 1 Finansiella instrument 

För finansiella tillgångar och skulder anses det redovisade värdet enligt nedan vara en rimlig approximation av verkligt 

värde. 

Kategorier av finansiella tillgångar och skulder 2022-03-31 (2021-03-31) – Koncernen 

TKR Kategori Redovisat värde Verkligt värde 

Finansiella tillgångar    

Långfristiga fordringar 1 
 

289 
(284) 

289 
(284) 

Kundfordringar 1 88 544 
(73 465) 

88 544 
(73 465) 

Likvida medel 1 53 155 
(38 742) 

53 155 
(38 742) 

Finansiella skulder    

Långfristiga leasingskulder 1 7 238 
(10 818) 

7 238 
(10 818) 

Övriga långfristiga skulder 1 890 
(1 200) 

890 
(1 200) 

Kortfristiga leasingskulder 1 6 630 
(9 837) 

6 630 
(9 837) 

Leverantörsskulder 1 18 930 
(19 598) 

18 930 
(19 598) 

 

Kategori 1: Finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. 

 

Not 2 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

 
 Koncernen Moderbolaget 

  2022-03-31 2021-03-31  2022-03-31 2021-03-31  

Ställda säkerheter 30 000 20 000  30 000 20 000  

Eventualförpliktelser Inga Inga  Inga Inga  

 

 

Not 3 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

 2022-01-01 

2022-03-31 

2021-01-01 

2021-03-31 

Avskrivningar och nedskrivningar 3 564 8 903 

Orealiserade kursdifferenser -310 -2 320 

Incitamentsprogram -709 555 

Summa  2 545 7 138 

 


