Enjoy Group AB (publ)
556653-2924
Bokslutskommuniké 2008

Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008
2008

2007

Intäkter

32 696 kkr.

(23 284 kkr.)

Resultat efter finansiella poster (SEK)
Resultat per aktie (SEK)
Moderbolagets Eget kapital

- 11 757 kkr.
-1,47
4,3 mkr

(- 11 509 kkr.)
(-1,49)
(16,6 mkr)

Koncernens Eget kapital

-6,4 mkr

(5,5 mkr)

Resultatet sista kvartalet 2008 har påverkats negativt av:
•

Valutakursförluster på kortfristiga skulder

•

Valutakursförlust på skuld till Klimasan på grund av försämrad svensk kronkurs kontra Eurokursen.

Definitioner
Enjoy/bolaget
Resultat per aktie

= Enjoy Group AB (publ) med organisationsnummer 556653-2924.
= Beräknat på antal utestående aktier vid respektive års utgång.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport första kvartalet 2009:
Delårsrapport andra kvartalet 2009:
Delårsrapport tredje kvartalet 2009:
Bokslutskommuniké 2009:

2009-05-29
2009-09-30
2009-12-18
2010-02-26

Räkenskapsåret 2008
2008 fortsatte för Enjoy att vara ett år med utveckling och utvecklingskostnader för att få alla våra påbörjade
projekt i hamn. Under hösten gick därefter styrelsen i Enjoy igenom den aktuella produkt rangen och konstaterade
att Enjoy nu har en produktportfölj med små impulskylskåp, RotoShelf samt SwingOut Ambient som i ett flertal år
framåt kommer att ge intäkter varför beslut kunde tas om att avveckla utvecklingsavdelningen i Norge. I december
2008 var hela avslutningen av utvecklingsavdelningen i Norge klar och dessa årliga besparingar kommer att visa sig i
bolagets resultat i framtiden. Det är viktigt att observera att mindre utvecklingsprojekt fortlöpande kommer att ske
i bolagets verksamhet i Sverige men till mycket mindre kostnader. På detta sätt minskas kostnaderna med ca 3-4
miljoner kronor per år.
Klimasan som är vår samarbetspartner i världen och som vi hade stora förhoppningar på för 2008 med försäljning
av RotoShelf har inte nått upp till dessa och huvudskälet är att Klimasan under i princip hela 2008 jobbat med
sammanslagningen mot det bolag som köpte dem (MetalFrio från Brasilien) Vi flyttar nu vår tro på Klimasan till
2009 och redan i februari i år presenterade Klimasan en med våra mått mätt större affär på RotoShelf i Europa och
detta ger mersmak.
Försäljningen av kylskåp i Norden och Baltikum som är Enjoys hemmamarknader fortsätter och vår bedömning är
att bolaget tagit/tar marknadsandelar med både våra egentillverkade kylskåp och Klimasan kylskåp.

Under 2008 har ett flertal kunder köpt provleveranser av kylskåp med RotoShelf vilket lägger grund för framtida
försäljning.
Vårt samarbete med Elbe på SwingOut Ambient fortskrider helt enligt plan.

Negativa resultatposter sista kvartalet 2008
Bolaget redovisar under året valutakursförluster på kortfristiga skulder uppgående till ca 1,4 miljoner kronor bl. a
beroende på en dålig likviditet under andra halvåret och på en fallande svensk kronkurs mot Euron framförallt sista
kvartalet 2008.
För lånet på 1 miljon Euro som erhölls från Klimasan i februari 2008 och som skall återbetalas i sin helhet den 30/9
2009 tvingas bolaget i bokslutet för 2008 redovisa en kursförlust på ca 1,6 miljoner svenska kronor. (från
lånekursen 9,2 till kursen den 31/12 2008 = 10,9). Den slutliga valutapåverkan kommer att visa sig den 30/9 2009
och då uppstår en vinst/förlust mot kursen 10,9 beroende på den då aktuella kursen.

Nyemissionen som avslutades 2008.
På årsstämman i juni bestämdes att bolaget skulle genomföra en nyemission och arbetet med framtagande av
prospekt för emissionen påbörjades i juli. I september godkändes prospektet hos Finansinspektionen och
emissionen startades.
Slutdatum för emissionen sattes till de 3/10 men förlängdes under emissionstiden till den 31/10 2008. Den 29/10
hade ca 4,5 miljoner av de tänkta 20 miljoner kronor tecknats, vilket styrelsen i Enjoy ansåg vara för lite varför
emissionen stoppades och det beslutades att pengar skulle sökas på alternativa vägar.
Huvudskälet till att emissionen inte lyckades tillskrivs i första hand den ekonomiska kris som uppstod i världen
under sommaren - hösten 2008. Dessutom konstaterade styrelsen att den kurs som sattes var för hög, samt att
huvudägarna vid detta emissionstillfälle inte hade tillräckligt med pengar.
SwingOut Ambient
I oktober/november hamnade bolaget i en akut likviditetskris, på grund av det tuffa ekonomiska läget i världen och
den under hösten avbrutna emissionen. Styrelsen konstaterade också att det inte förelåg några möjligheter för
bolaget att erhålla finansiering inom en nödvändig och rimlig tidsfrist.
Av den anledningen beslutade styrelsen i bolaget att sälja SwingOut Ambient patentet till Smart Tech Technical
Cooler Solutions AB (STTCSAB). STTCSAB ägs av 50 % Telab Invest (ägt till 50 % vardera av Håkan och Tobias
Sjölander) och 50 % Loxysoft (ägt till 48 % av bolag ägt av Håkan och Tobias Sjölander och 52 % till bolag ägda av
Martin Lund och Björn Bylander)
I resultatet för år 2008 ingår därmed en reavinst på ca 1,8 miljoner kronor.
I avtalet skrevs in att alla intäkter för försäljning av produkten tillfaller Enjoy samt att Enjoy har option på att köpa
tillbaka patentet för försäljningssumman + 5 % ränta den dagen Enjoy har ett eget kapital på minst 5 miljoner
kronor.
Om/när den nu förestående nyemissionen är i hamn så kommer dessa villkor att uppfyllas och då kan Enjoy köpa
tillbaka patentet.

Eget kapital 2008-12-31
Moderbolagets eget kapital uppgår till 4,3 miljoner kronor.
Koncernens eget kapital uppgår till – 6,4 miljoner kronor.
Styrelsen har därför skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet och har beslutat att
upprätta och låta revisorn granska en så kallad kontrollbalansräkning. Bolagets bedömning är att intäkterna från
befintliga produkter under 2009 inte påverkas av de ovan beskrivna åtgärderna.
Det är styrelsens bedömning att det föreligger en förutsättning för fortsatt drift av verksamheten. Styrelsens
bedömning baserar sig på de åtgärder som vidtagits under hösten 2008 och under årets två första månader 2009
tillsammans med lån från Loxysoft (en av nuvarande huvudägare) på 4 miljoner samt lånet från Almi på 3 miljoner. I
bedömningen ingår också orderläget (bättre än någonsin) samt det stora intresset för bolagets patenterade
produkter SwingOut Ambient och RotoShelf.
Vissa osäkerhetsfaktorer anses dock föreligga avseende bolagets förmåga att lyckas med den nyemission som
planeras, vilken är nödvändig för bolagets fortlevnad.

Nya pengar 2009
Enjoys högsäsong är våren och sommaren och för att klara av att leverera alla ordrar som bolaget har gällande 2009
måste det finnas pengar för att betala leverantörer och det har kortsiktigt lösts på följande sätt:
Från Almi erhöll bolaget ett lån på 3 miljoner kronor under slutet av februari 2009, Loxysoft förskottsbetalade in 4
miljoner som i skriftliga avtal garanteras skall användas i den förestående nyemissionen, (läs mer om nyemission
2009 under den punkten). Loxysoft ägs till 48 % av Håkan och Tobias Sjölander (via bolag) och 26 % vardera av
Björn Bylander och Martin Lund (båda via bolag). Med en ägarinsats på 4 miljoner så visar huvudägarna att man har
fortsatt tro på bolaget och dess produkter.
De 7 miljoner som inkom enligt ovanstående medger att varor för tillverkning och försäljning kan ske fortlöpande
under våren 2009.

Nyemission 2009
Efter den stoppade emissionen hösten 2008 konstaterar styrelsen att nya pengar måste in för att säkra bolagets
framtid. Styrelsen bestämde därför att en nyemission skall ske under våren 2009 där kursen skall vara attraktiv, och
att den skall innehålla ett optionsprogram för köparna, samt för vissa nyckelpersoner i bolaget.
För att lyckas med en nyemission i dessa bistra tider konstaterar styrelsen att de publika ägare samt nuvarande
aktieägare förmodligen inte kommer att ha pengar i tillräcklig grad varför kontakter måste tas med finansiärer som
kan garantera emissionen.
Ett flertal seriösa förhandlingar med större investerare sker fortlöpande och styrelsen har tro på att emissionen
kommer att kunna slutföras.
Loxysofts styrelse beslutade i december att teckna aktier för 4 miljoner kronor i den förestående nyemissionen.
Pengarna betalades in i början av 2009 i form av lån för att stärka Enjoys kassa, ett avtal upprättades där Loxysoft
garanterar att pengarna skall överföras från lån till att teckna aktier i den förestående nyemissionen.

Väsentliga händelser under 2008
•

Bengt-Göran Persson väljs till ny styrelseordförande

•

Spendrups Bryggerier valde Enjoy till huvudleveratör på kylskåp för 2008 och 2009.

•

Kylskåp med RotoShelf som prov säljs till flera större kunder på marknaden.

•

Avtal träffas med Elbe från Hillerstorp om samarbete gällande Enjoys patenterade SwingOut Ambient
(butiksinredning som enkelt fylls på bakifrån)

•

Ekonomichefen drabbas av sjukdom och sjukskrivs för resten av året

•

Dotterbolaget Enjoy Sales A/S säljer sitt 52 % -iga innehav i Enjoy Design A/S till personalen i detta bolag.

•

Under våren 2008 har Enjoy utvecklat en halvpallkyl, Enjoy 990Multi, som började levereras på den
nordiska marknaden under maj/juni 2008.

•

Enjoy deltog under 2008 på en internationell mässa i Tyskland där stort intresse visades för företagets
patenterade produkter RotoShelf och butiksinredningen Ambient Shelf.

•

Enjoys kylskåpsmodeller Enjoy 300, Enjoy 400 och Enjoy 600 erhöll den 25 mars 2008 auktorisering
(godkännande) från Pepsi-Cola Global, gällande i 5 år. Enjoy är nu en prioriterad leverantör till Pepsi-Cola
Global.

•

Hans Hanses säger upp sig och avslutar sin anställning i januari 2009.

Väsentliga händelser efter perioden
•

En av världens största leverantörer av läskedryck lämnar en order till Enjoy/Klimasan för den Svenska
marknaden avseende leveranser för 2009 av ca 2000st 90cm bred kyl där 45-50% av kylskåpen skall
levereras med Enjoys patenterade RotoShelf hyllor. Utplacering av kylskåp på marknaden startar första
veckan i mars 2009.

•

Första veckan i Mars erhåller Enjoy en order på små impulskylskåp för den Svenska marknaden från en
större global läskedrycksfabrikant till ett värde av ca 5 miljoner, leverans skall ske under 2009 där ca 70 %
av försäljningen skall ske under våren och sommaren.

•

En av världens ledande läskedrycksfabrikanter lämnar miljonorder på kylmodellen Enjoy 300 för leverans
till Turkiet.

•

Klimasan erhåller order från en världsledande leverantör av läskedryck på en större mängd 90cm breda
kylskåp med Enjoys patenterade RotoShelf inredning, leveranserna kommer att ske till ett av Europas
större länder med leverans våren 2009.

•

Order på Enjoys impulskylskåp inkommer fortlöpande från flera olika länder i Europa.

•

SwingOut Ambient presenteras tillsammans med vår samarbetspartner Elbe under januari/februari för
flera av företrädarna för de ledande matbutikers kedjor i Sverige, samtliga utan undantag uttrycker sin
framtidstro och konstaterar att detta är framtida världs produkter.

•

Utplacering av testmoduler av SwingOut Ambient sker under första och andra kvartalet 2009 och kommer
att presenteras utförligt i kommande pressmeddelanden.

VD har ordet
Vi har nu ytterligare ett händelserikt år i Enjoy bakom oss. Jag kan konstateras att våra patenterade produkter
RotoShelf och SwingOut Ambient är potentiell världs produkter och att intresset från marknaden är stort. Trots
det stora intresset så har vi inte lyckats få den försäljning under 2008 vi måste ha i förhållande till de stora
investeringar vi gjort i produkter och patent och det gör mig oerhört frustrerad och till viss del också förvånad.
När vi så i januari 2009 fick en med våra mått mätt en större order på RotoShelf i Sverige från en av världens
största leverantör av läsk så fick jag det erkännande som jag tillsammans med de andra ägarna i Loxysoft (en av
huvudägarna i Enjoy)behövde så att vi kunde ta beslut om att gå in med ytterligare 4 miljoner kronor i Enjoy.
När vi så i februari 2009 får ytterligare en order på många hundra RotoShelf från samma världstillverkare av läsk
för leveranser till ett större land i Europa så förstärktes min uppfattning ytterligare att vi är på rätt väg.
Styrelsen har beslutat att ej öka värdet på aktierna i dotterbolaget Enjoy Sales AB med det aktieägartillskott på
9,8 miljoner kronor som tillskjutits dotterbolaget, utan i stället skriva ned aktierna i dotterbolaget Enjoy Sales
AB med motsvarande belopp. Detta gör vi för att hålla nere det bokförda värdet på dotterbolaget och städa vår
balansräkning. Genom det får vi naturligtvis ett sämre resultat 2008 men det ger bättre möjligheter för
framtiden.
Enjoy Group belastas hårt av räntekostnader och avskrivningar. Den senaste tiden ränteutveckling har varit
positiv för bolaget. Väsentliga räntekostnadsreduceringar kan vi dock bara få genom att amortera lån, och för
att amortera lån så måste vi ha pengar och det hoppas vi att vi kan få genom att lyckas med vår planerade
nyemission.
Enjoy går nu från att ha varit ett bolag med stora utvecklingskostnader till att bli ett försäljningsbolag med i
stort sett färdigutvecklade produkter och därmed rena intäkter för varje produkt vi säljer. Tillsammans med den
städade balansräkningen, de minskade kostnaderna, de 4 miljonerna från Loxysoft och den positiva
orderingången gör att styrelsen i Enjoy har stor tro på framtiden i bolaget.
Samarbetet med Elbe flyter på och vi har flera butiker som just nu installerar SwingOut Ambient och om bara 50
% av alla de positiva signaler vi fått när det gäller produkten slår in så har vi en världs produkt.
Orderingången är god och vi bör 2009 få vårt bästa år någonsin. Men trots allt så är de pengar vi kan tjäna just
nu små jämfört med de pengar vi kan tjäna när RotoShelf och SwingOut Ambient kommit ut på
världsmarknaden. Dock är det viktigt att påpeka att jag inte vågar sia om hur den globala krisen kommer att
påverka Enjoy men hittills så känns det som om kunder inom mat och läsk inte påverkas av krisen på samma
sätt som inom många andra branscher.
Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)

Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en relativt ny Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den
internationella marknaden. Enjoy Group AB är en företagsgrupp som befinner sig i ett expansivt skede och stora
satsningar görs i utveckling och marknadsföring av kylskåp med varumärkesdekor samt de egenutvecklade
patenterade hyllsystemen för kylskåp (RotoShelf och SwingOut).
Enjoy har inom en treårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som
markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där
administration, försäljning och viss tillverkning sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget.

Aktien
Under 2008 handlades Enjoy Group AB:s (publ) B-aktie till en kurs om lägst 2,00 kronor per aktie (31/12) och högst
13,00 kronor per aktie (13/2).

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Insynspersoners innehav per 2008-12-31
Innehavare
Telab Invest AB*
Jour Invest AB**
John Andersen
Jan-Martin Rasmussen
Loxysoft AB***
Thor-Öivind Johansen

A-aktier
203 940
105 570
103 185
67 230
57 845
22 230

B-aktier
1 835 460
950 130
928 665
605 070
520 605
200 070

* Håkan och Tobias Sjölander (far och son) äger vardera 50 % av Telab Invest
** Urban och Joakim Sjöberg (bröder) äger vardera 50 % av Jour Invest
*** Håkan och Tobias Sjölander äger vardera 50 % av Inesco Holding AB som i sin tur äger 48 % i Loxysoft AB

Årsredovisning tillgänglig
Enjoy Group AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2008 kommer att publiceras på bolagets
(www.enjoysales.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Datum för publicering av
årsredovisningen är ännu ej fastställt. Bolagsstämma i Enjoy Group AB (publ) kommer att hållas i Bräcke där bolaget
har sitt säte. Datum för bolagsstämma är inte fastställt.
Enjoy kommer att ge besked om datum för bolagsstämma samt publicering av årsredovisning inom kort, senast i
samband med att kallelse till bolagsstämma skickas ut.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

Kontakt
Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)
Telefon:
0693-66 13 06 alternativt 0705-944 469
E-post:
hakan@enjoysales.se ´

Enjoy Group AB
556653-2924

RESULTATRÄKNING
Belopp i SEK

Koncernen
2008-01-012008-12-31

2007-01-012007-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

30 896 437
1 800 000

23 280 831
3 667

0
0

0
0

32 696 437

23 284 498

0

0

-25 957 508
-7 859 682
-4 917 544

-16 464 953
-4 181 290
-6 941 713

0
-1 145 353
0

0
-345 682
0

-3 431 831
-9 470 128

-5 793 010
-10 096 468

0
-1 145 353

0
-345 682

481 440
70 176
-2 838 487

0
31 006
-1 443 214

-9 800 401
1 343
-1 667 138

0
10 498
-53 339

-11 756 999

-11 508 676

-12 611 549

-388 523

0

0

0

0

-11 756 999
27 844
0
-11 729 155

-11 508 676
-201 059
-144 021
-11 853 756

-12 611 549
0
0
-12 611 549

-388 523
0
0
-388 523

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av-och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar.
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Minoritetens andel i årets resultat
Årets resultat

Moderbolaget
2008-01-012008-12-31

2007-01-012007-12-31

Enjoy Group AB
556653-2924

BALANSRÄKNING
Belopp i SEK

Koncernen
2008-12-31

2007-12-31

8 658 450
8 658 450

9 504 105
9 504 105

0
0

0
0

1 123 861
1 123 861

1 720 847
1 720 847

0
0

0
0

0
88 240
352 936
0
441 176

0
95 000
351 034
47 181
493 215

15 491 125
0
0
0
15 491 125

15 491 125
0
0
1 000
15 492 125

10 223 487

11 718 167

15 491 125

15 492 125

9 596 094
9 596 094

9 312 139
9 312 139

0
0

0
0

6 341 405
0
2 129 496
264 726
8 735 627

5 990 033
0
1 026 425
202 436
7 218 894

0
0
683 491
0
683 491

0
1 283 656
101 978
0
1 385 634

324 787

267 272

10 381

40 820

Summa omsättningstillgångar

18 656 508

16 798 305

693 872

1 426 454

SUMMA TILLGÅNGAR

28 879 995

28 516 472

16 184 997

16 918 579

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materialla anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Moderbolaget
2008-12-31 2007-12-31

BALANSRÄKNING
Belopp i SEK

Koncernen
2008-12-31

2007-12-31

800 000
0
800 000

795 570
233 969
1 029 539

800 000
0
800 000

795 570
223 780
1 019 350

4 510 899
-11 729 155
-7 218 256

16 350 429
-11 853 756
4 496 673

16 078 575
-12 611 549
3 467 026

15 990 808
-388 523
15 602 285

Summa eget kapital

-6 418 256

5 526 212

4 267 026

16 621 635

Minoritetsintressen

0

340 205

0

0

1 498 028
6 796 800
0
317 500
8 612 328

1 524 701
6 508 650
44 860
0
8 078 211

0
0
0
317 500
317 500

0
0
0
0
0

3 309 946
10 430 246
0
0
11 424 133
1 521 598
26 685 923

6 977 264
4 714 545
0
402 734
615 548
1 861 753
14 571 844

0
398 711
161 760
0
10 940 000
100 000
11 600 471

0
198 640
0
0
25 000
73 304
296 944

28 879 995

28 516 472

16 184 997

16 918 579

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver övriga

Moderföretaget
2008-12-31 2007-12-31

Fritt eget kapial
Fria reserver övriga
Årets resultat

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till intresseföretag
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Enjoy Group AB
556653-2924

Nyckeltal i koncernen

Key ratio

20081231
12 månader

20071231
12 månader

Omsättning
Rörelseresultat
Resultat före skatt
Rörelsemarginal %
Antal utestående aktier vid periodens slut
Resultat per aktie
Soliditet %

Net trade sales
Operating profit
Result before taxes
Margin %
Outstanding shares
Result per share
Solidity %

32 696 437
-9 470 128
-11 756 999
-28,96
8 000 000
-1,47
-22,22

23 284 498
-10 096 468
-11 508 676
-43,36
7 955 700
-1,49
19,33

Enjoy Group AB
556653-2924

Kassaflödesanalys - Koncernen
Belopp i SEK

Koncernen
2008-12-31

2007-12-31

-9 470 127
2 817 968

-11 508 676
2 730 387

27 844

24 216

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-6 624 315

-8 754 073

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av korfristiga fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-283 955
-2 517 136
11 606 367

3 583 809
-1 433 328
2 082 304

2 180 961

-4 521 288

2 000 000
516 000
-2 094 872
-165 247
0

0
0
-5 030 738
-587 801
15 000

255 881

-5 603 539

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Lämnade lån
Amortering långfristiga lån

256 940
0
-2 636 267

14 105 306
-46 181
-4 526 129

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 379 327

9 532 996

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

57 515
267 272

-591 831
859 103

Likvida medel vid årets slut

324 787

267 272

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte påverkar kassaflöde, avskrivingar mm
Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Försäljning av Immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av Finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

