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Förtydligande	  av	  information	  i	  memorandum	  för	  PromikBook	  AB	  
	  
I	  memorandumet	  finns	  ekonomisk	  information	  om	  verksamhetsåret	  2013.	  När	  
memorandumet	  togs	  fram	  var	  resultatet	  en	  preliminär	  beräkning.	  Bifogad	  
resultaträkning	  skiljer	  sig	  därför	  något	  från	  resultaträkningen	  i	  memorandumet.	  	  
	  
Vi	  har	  tagit	  emot	  frågor	  avseende	  beräkningen	  av	  kassaflödet	  och	  raderna	  Kassaflöde	  
från	  balansräkning	  respektive	  Kassaflöde	  från	  resultaträkning.	  Dessa	  rader	  är	  
nedsummeringar	  av	  alla	  poster	  som	  har	  att	  göra	  med	  resultaträkningen	  respektive	  
balansräkningen.	  	  
	  
Kassaflöde	  från	  RR	  beräknas	  därför	  utifrån	  poster	  som	  till	  exempel	  intäkter,	  
materialkostnader	  och	  personalkostnader.	  	  
	  
Kassaflödet	  från	  BR	  innehåller	  poster	  som	  till	  exempel	  förändring	  i	  kundfordringar,	  
förändring	  i	  leverantörsskulder	  och	  andra	  poster	  som	  är	  relaterade	  till	  balansräkningen.	  	  

	  
För	  att	  klargöra	  vad	  omsättningen	  består	  av	  i	  resultaträkningarna	  vill	  vi	  ge	  följande	  
information.	  
	  	  
Ökningen	  av	  upparbetade	  intäkter	  under	  2013	  bestod	  framförallt	  av	  omfattande	  
marknadsföringsinsatser	  under	  tiden	  januari	  till	  och	  med	  mars	  2013.	  	  
	  
I	  försäljningen	  för	  2012	  ingår	  intäkter	  från	  kursverksamhet	  med	  1	  020	  tkr.	  PromikBook	  
har	  inte	  haft	  några	  intäkter	  från	  kursverksamheten	  under	  2013.	  Därför	  finns	  en	  
betydande	  skillnad	  i	  försäljningen	  mellan	  2012	  och	  2013.	  	  
	  
Anledningen	  till	  att	  vi	  lagt	  ned	  utbildningsverksamheten	  är	  att	  den	  ej	  givit	  ett	  
tillfredsställande	  resultat	  samtidigt	  som	  det	  är	  styrelsens	  uppfattning	  att	  fullt	  fokus	  
behöver	  läggas	  på	  PromikBook	  för	  att	  nå	  en	  hög	  lönsamhet	  i	  framtiden.	  	  
	  
Under	  2012	  var	  intäkterna	  från	  PromikBook	  mycket	  begränsade.	  Under	  2013	  har	  en	  
gradvis	  övergång	  skett	  av	  omsättning	  från	  den	  äldre	  programvaran	  Promik	  Analys	  till	  
PromikBook	  där	  plattformen	  PromikBook	  omsatt	  cirka	  1,2	  mkr	  under	  2013.	  	  
	  
Göteborg	  2013-‐03-‐05	  

	  
Styrelsen	  
	  
För	  mer	  information	  kontakta:	  
	  
Hans	  Orre	  	   	   	   	   	   	   	  
PromikBook	  AB	  (publ),	  	  
Kronhusgatan	  11,	  	  
411	  05	  	  Göteborg	  
Mobil	  +46	  (0)709	  747	  888	  
E-‐mail	  hans.orre@promikbook.com	  |	  Hemsida	  www.promikbook.com
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Resultaträkning 
 
  
  2012 2013 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 3 617 2 283   
Aktiverat arbete för egen räkning 2 037 3 405  
Övriga externa intäkter 17 1  
 
Summa rörelsens intäkter 5 671 5 689     
 
Rörelsens kostnader 
Material och varor -509 -315  
Övriga externa kostnader -3 419 -3 167   
Personalkostnader -1 178 -1 141 
 
Rörelseresultat före avskrivningar  565 1 066   
 
Avskrivningar/nedskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar -532 -884  
 
RÖRELSERESULTAT 33 182  
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1  
Räntekostnader och liknande resultatposter -50 -80  
 
Resultat efter finansiella poster -17 103 
 
Skatt på periodens resultat -3 0 
 
 
ÅRETS RESULTAT -20 103  
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BALANSRÄKNING 
 
 
KSEK  2013-12-31  
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
 
Immateriella anläggningstillgångar  9 377 
 
Summa immateriella anläggningstillgångar  9 377  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier  0 
 
Summa materiella anläggningstillgångar  0 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar  0 
 
Summa finansiella anläggningstillgångar  0 
 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  9 377 
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  1 536 
Övriga fordringar  291 
Summa kortfristiga fordringar  1 827 
 
 
Kassa och bank  125 
 
Summa omsättningstillgångar  1 952 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  11 329 
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BALANSRÄKNING 
 
 
KSEK  2013-12-31 
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 
 
 
Bundet eget kapital 
 
Aktiekapital  715 
Bundna reserver  30 
 
Summa bundet eget kapital  745 
 
 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat  6 350 
Årets resultat  103 
 
Summa fritt eget kapital  6 453 
 
SUMMA EGET KAPITAL  7 198 
 
 
Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit  900 
Övriga skulder  1 899 
 
Summa långfristiga skulder  2 799 
 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  407 
Övriga skulder  764 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  161 
Summa kortfristiga skulder  1 332 
 
 
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  11 329 
 
 


