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Edita uppnådde ett tillfredsställande operativt resultat i en svår marknadssituation 
 
Editakoncernens omsättning ökade med 7,4 miljoner euro och det operativa resultatet uppgick till  
2,1 miljoner euro. Kassaflödet var bra. Tack vare åtgärder som genomförts under 2012 kan Edita utveckla  
sin affärsverksamhet effektivt och erbjuda sina kunder tjänster och produkter inom kommunikation på  
ett allt mångsidigare sätt. 

 
Editakoncernens omsättning uppgick till 113,2 miljoner euro (105,8 miljoner euro). I Finland uppgick 
omsättningen till 52,0 miljoner euro (49,2 miljoner euro). Omsättningen i övriga EU-länder uppgick till  
58,6 miljoner euro (55,5 miljoner euro) och exporten till länder utanför EU till 2,6 miljoner euro (1,1 miljoner 
euro). Omsättningen i företagen i Finland uppgick till 48 procent (48 %) och i Sverige till 52 procent (52 %)  
av koncernens omsättning. 
 
I koncernen genomfördes betydande omstruktureringar vilket orsakade kostnader av engångsnatur som 
belastade resultatet. Posterna av engångsnatur uppgick till sammanlagt 7,9 miljoner euro (2,5 miljoner euro), 
varav poster som inte påverkat likviditeten uppgick till 3,6 miljoner euro. Koncernens rörelseresultat,  
inklusive poster av engångsnatur, uppgick till -4,1 miljoner euro (2,2 miljoner euro). Resultatet utan poster  
av engångsnatur uppgick till 2,1 miljoner euro (3,3 miljoner euro). Inom strategiska fokusområden ökade 
affärsverksamheten och lönsamheten utvecklades enligt förväntningarna. Bolagets likvida medel och 
bruttomarginal låg kvar på en god nivå. 

 
 

EDITAKONCERNENS NYCKELTAL 2012 2011

Oms ttning T€ 113 192 105 844

Export och verksamheter utomlands % 54,1 % 53,5 %

R relsevinst utan IFRS 3-avskrivningar* T€ 219 2 850

% av oms ttningen % 0,2 % 2,7 %

R relseresultat T€ -4 115 2 185

% av oms ttningen % -3,6 % 2,1 %

Resultat f re skatter T€ -4 716 1 479

% av oms ttningen % -4,2 % 1,4 %

R kenskapsperiodens resultat T€ -4 461 1 519

Soliditet % 36,8 42,7

Skulds ttningsgrad (Gearing) (%) % 46,0 48,5

Bruttoinvesteringar T€ 7 368 5 017

% av 
oms ttningen

% 6,5 4,7

Anställda i genomsnitt 705 747

Resultat/aktie (EPS), € -0,75 0,25

Eget kapital/aktie € 5,25 5,92

R nteb rande skulder T€ 21 227 23 451

Likvida medel T€ 6 686 6 229

Nettoskuld T€ 14 541 17 222

*Rörelseresultat utan IFRS 3-avskrivningar avser rörelsevinst som inte innehåller avskrivningar som orsakats av allokerade  
anskaffningsutgifter eller nedskrivning av goodwill. 
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Utsikter för 2013 
 
Om den ekonomiska tillväxten är fortsatt svag, kommer tillväxten i efterfrågan på kommunikationstjänster att 
vara måttlig. Efterfrågan på digital kommunikation förväntas dock öka.* 
 
Edita fortsätter att utveckla sin verksamhet och sina tjänster så att de svarar mot kundernas behov och satsar  
på att stärka sin position som en nordisk kommunikationskoncern. Tack vare de åtgärder som genomförts  
under 2012 kan Edita utveckla sin affärsverksamhet på ett effektivt sätt och erbjuda sina kunder tjänster och 
produkter inom kommunikation på ett allt mångsidigare sätt. Koncernens resultat förväntas avsevärt bättre. 
 

Marknadsöversikt 
 
Tillväxten i kommunikationstjänster var blygsam under 2012. Tillväxten fokuserades till digitala 
kommunikationstjänster. Jämfört med året innan minskade annonseringen i Finland (-3,8 %, 11/2012)**  
och i Sverige (-1,6 %, 9/2012)***. Den minskade efterfrågan på traditionella trycksaker fortsatte nedåt för 
grafisk industri i både Finland och Sverige. 
 

Editakoncernen och förändringar i koncernstrukturen 
 
Editakoncernen har fyra affärsområden: Marketing Services, Editorial Communication, Publishing och  
Print & Distribution. 
 
Edita Abp förvärvade under året Klikkicom Oy, som verkar i Norden och specialiserar sig på digital 
marknadsföring, och Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Ab, som verkar i Finland, samt  
70 procent av aktierna i Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB. 
 

Omsättning 

 
Koncernens omsättning uppgick år 2012 till 113,2 miljoner euro (105,8 miljoner euro). I Finland uppgick 
omsättningen till 52,0 miljoner euro (49,2 miljoner euro). Omsättningen i övriga EU-länder uppgick till 58,6 
miljoner euro (55,5 miljoner euro) och exporten till länder utanför EU till 2,6 miljoner euro (1,1 miljoner euro). 
Omsättningen i företagen i Finland uppgick till 48 procent (48 %) och i Sverige till 52 procent (52 %) av 
koncernens omsättning. 
 

Omsättning (EUR 1000) 2012 2011

Förändring

2012-2011

Marketing Services 32 896 20 316 61,9 %

Editorial Communication 14 832 15 474 -4,2 %

Print & Distribution 52 798 59 314 -11,0 %

Publishing 15 439 14 221 8,6 %

Övrig verksamhet och intern omsättning -2 773 -3 481 20,3 %

Koncernen 113 192 105 844 6,9 %  
 
Omsättningen för affärsområdet Marketing Services uppgick till 32,9 miljoner euro (20,3 miljoner euro). 
Förvärvet av Klikkicomkoncernen ökade omsättningen med 13,1 miljoner euro. Omsättningen i Citat Oy och 
Mods AB ökade, medan Citat AB:s omsättning minskade på grund av att bolaget hade en lägre omsättning 
av inköpsrelaterade tjänster. 
 
Omsättningen för affärsområdet Editorial Communication sjönk något och uppgick till 14,8 miljoner euro 
(15,5 miljoner euro). 
 
Oms ttningen f r aff rsomr det Publishing uppgick till 15,4 miljoner euro (14,2 miljoner euro). F rv rvet av 

Utbildningscentret f r undervisningssektorn Educode Ab kade oms ttningen med 1,5 miljoner euro. Edita 

Publishing Ab:s oms ttning minskade n got. 

 
*) MTL-Barometri Q4/2012; IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Reviderad reklam- och medieprognos, december 2012. 
** TNS Media Intelligence, Medieannonsering, november 2012. 
*** IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Mediemarknaden Q3 2012. 
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Omsättningen för affärsområdet Print & Distribution uppgick till 52,8 miljoner euro (59,3 miljoner euro). 
Omsättningen sjönk med 6,5 miljoner euro från föregående år. Detta berodde på en minskad tryckmarknad 
och fortsatt hård priskonkurrens. Förvärvet av Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB ökade omsättningen 
med 1,3 miljoner euro. 
 

Resultat 
 
Koncernens rörelseresultat år 2012 uppgick till -4,1 miljoner euro (2,2 miljoner euro), vilket är 6,3 miljoner 
euro mindre än föregående år. Utöver den minskade efterfrågan på trycktjänster och den mindre tillväxten  
på kommunikationsmarknaden berodde det minskade resultatet på omstruktureringskostnader inom 
affärsområdena Print & Distribution och Editorial Communication samt nedskrivningar av goodwill inom 
affärsområdena Print & Distribution och Marketing Services. 
 
Kostnaderna för åtgärder av engångsnatur uppgick till sammanlagt 7,9 miljoner euro (2,5 miljoner euro), 
varav löner under uppsägningstid utgör 3,4 miljoner euro (1,7 miljoner euro), nedskrivningar 3,7 miljoner  
euro (0 miljoner euro) och övriga engångskostnader 0,8 miljoner euro (0,8 miljoner euro). Momsåterbäringar  
i Sverige, försäljning av anläggningstillgångar och övriga intäkter av engångsnatur uppgick till 1,7 miljoner 
euro (1,4 miljoner euro). Koncernens resultat utan poster av engångsnatur uppgick till 2,1 miljoner euro  
(3,3 miljoner euro). 
 

Röreslseresultat (EUR 1000) 2012 2011

Marketing Services -1 115 -368

Editorial Communication -1 276 487

Print & Distribution -1 385 1 523

Publishing 2 433 2 973

Övrig verksamhet -2 773 -2 429

Koncernen -4 115 2 185

Rörelseresultat-% -3,6 % 2,1 %  
 
 
Rörelseförlusten för affärsområdet Marketing Services uppgick till -1,1 miljoner euro (-0,4 miljoner euro).  
I resultatet ingår kostnader av engångsnatur till ett belopp av 2,1 miljoner euro (-1,1 miljoner euro), varav 
största delen (2,0 miljoner euro) består av nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar som 
uppkommit vid tidigare förvärv av bolag. Utan nedskrivningar var resultatet positivt och bättre än föregående 
års resultat i både Finland och Sverige. 
 
Rörelseförlusten för affärsområdet Editorial Communication uppgick till -1,3 miljoner euro (rörelsevinst  
0,5 miljoner euro). I resultatet ingår kostnader för omstrukturering till ett belopp av 1,7 miljoner euro  
(0,1 miljoner euro). När dessa engångskostnader exkluderas, minskade resultatet marginellt jämfört med 
föregående år. 
 
Rörelsevinsten för affärsområdet Publishing uppgick till 2,4 miljoner euro (3,0 miljoner euro). Nedskrivningen 
av goodwill som uppkom vid förvärvet av Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Ab samt 
bolagets omstruktureringskostnader minskade rörelsevinsten med 0,3 miljoner euro. 
 
Rörelseresultatet för affärsområdet Print & Distribution uppgick till -1,4 miljoner euro (1,5 miljoner euro), 
vilket är 2,9 miljoner euro mindre än föregående år. Rörelsevinsten minskades av goodwillnedskrivningar  
(1,3 miljoner euro) och omstruktureingskostnader. Å andra sidan förbättrades resultatet av intäkter av 
engångsnatur från återbäring av mervärdesskatt i Sverige. I Finland var resultatet utan poster av 
engångsnatur positivt och bättre än föregående år. I Sverige var resultatet utan poster av engångsnatur 
negativt.  
 
I vrig verksamhet ing r koncernledningen, vars kostnader var -2,8 miljoner euro (-2,4 miljoner euro). 
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Soliditet och finansiering 

 
Kassaflödet i koncernens affärsverksamhet uppgick till 7,3 miljoner euro (8,2 miljoner euro). För investeringar 
användes 3,8 miljoner euro (4,2 miljoner euro). Amorteringar på lån och återbetalningar av leasingskulder 
uppgick till 4,5 miljoner euro (4,9 miljoner euro). Koncernens likvida tillgångar uppgick vid slutet av året till  
6,7 miljoner euro (6,2 miljoner euro). Koncernens soliditet uppgick till 36,8 procent (42,7 %). 

2012 2011

Avkastning på eget kapital % -13,3 % 4,3 %

Soliditet % 36,8 % 42,7 %  
 

 
Investeringar 
 
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 7,4 miljoner euro (5,0 miljoner euro). Moderbolagets 
bruttoinvesteringar uppgick till 7,1 miljoner euro (2,7 miljoner euro). De mest betydande investeringarna  
var köpet av Klikkicom Oy och investeringar i digital produktionsutrustning inom tryckverksamheten. 
 

Personal 
 

Koncernen hade i genomsnitt 705 anställda (747) under räkenskapsåret, omräknat till heltidsanställda. 
Moderföretaget hade i genomsnitt 30 anställda (30), omräknat till heltidsanställda. 
 
Antalet anställda minskade med 66 personer inom affärsområdet Print & Distribution, med 10 personer inom 
affärsområdet Editorial Communication och med tre personer inom övriga funktioner. Inom affärsområdet 
Marketing Services ökade antalet anställda med 23 personer och inom affärsområdet Publishing med  
14 personer. Företagsförvärven ökade det genomsnittliga antalet anställda med 59 personer. 
 
Av koncernens personal arbetar 49 procent i Finland och 51 procent i andra länder, huvudsakligen i Sverige. 
 

Antalet anställda i genomsnitt 2012 2011

Förändring

2012-2011

Marketing Services 186 163 14,1 %

Editorial Communication 107 117 -8,5 %

Print & Distribution 283 349 -18,9 %

Publishing 90 76 18,4 %

Övriga verksamheter 39 42 -7,1 %

Koncernen 705 747 -5,6 %

Per land

Finland 344 371

Sverige 345 360

Övriga länder 16 16

Koncernen 705 747

Kostnader för ersättningar till anställda (EUR 1000) 51 273 48 798  
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Riskhantering 
 
Editakoncernens största risker förknippas med den ekonomiska osäkerheten på marknaden, den kraftiga 
nedgången och omstruktureringen på marknaden för tryckeriverksamhet och den försvagade svenska 
kronan. Riskerna bedöms regelbundet. 
 
Osäkerheten i den europeiska ekonomin påverkar kundernas insatser i marknadsföringskommunikation – 
större projekt skjuts upp, läggs ned eller förkortas. Edita samarbetar tillsammans med sina kunder för att  
i god tid kunna förutse utvecklingsbehoven i sin verksamhet och svara mot kundernas behov. 
 
Förflyttningen av fokus i kommunikationen till digitala kanaler fortsätter. Koncernens utmaning är att också  
i framtiden utveckla sina verksamheter för att möta den förändrade efterfrågan. Förändringen har den största 
inverkan på affärsområdet Print & Distribution, där verksamheten anpassades även under 2012. Inom 
affärsområdet Editorial Communication anpassades affärsverksamheten så att den motsvarar den förväntade 
och kända omsättningsminskningen inför 2013. Koncernens centrala utmaning är att kunna hantera 
förändringen i kommunikationsmarknaden. 
 
I koncernens balansräkning ingår 21,7 miljoner euro koncerngoodwill. Koncerngoodwillen inom affärsområdet 
Print & Distribution skrevs ned helt och koncerngoodwillen inom affärsområdet Marketing Services skrevs 
ned delvis. Ifall den allmänna ekonomiska situationen försvagas ytterligare och detta bromsar utvecklingen 
på kommunikationsmarknaden, kan ett ytterligare behov av goodwill nedskrivning uppstå inom 
affärsområdena Editorial Communication och Marketing Services. 
 
Personalens kompetens har också en stor betydelse när det gäller att stärka koncernens konkurrenskraft.  
En framgångsrik ökning av kunskapskapitalet, rekrytering och engagemang av nyckelpersoner utgör centrala 
framgångsfaktorer i Edita. År 2012 satsade koncernen på strategisk HR och inledde planering och utbildning 
för långsiktig utveckling av koncernens nyckelpersoner, utvecklade engagemangs- och incitamentprogram 
och utvidgade dessa så att de omfattar en allt större del av personalen samt började kartlägga nyckelroller. 
 
Koncernens valutarisk förknippas med utvecklingen av den svenska kronan. Enligt Editas valutariskpolicy 
följer koncernen upp valutariskerna regelbundet. Vid behov säkras valutarisken. Inga valutasäkringar gjordes 
under räkenskapsåret. 
 
Finansieringsriskerna har beaktats genom att s kra en del av r ntorna p  de nuvarande skulderna. 

S kringarna g ller till slutet av l neperioden. 

 
S rskild vikt lades vid faktureringshastigheten och en effektiv oms ttning av kundfordringar, lager och 

p g ende arbete. 

 

Miljö 
 
Det nordiska miljöprogrammet Green Edita, som inleddes år 2008, gick framåt inom programmets alla 
centrala delområden, dvs. miljömedvetenhet, miljömedvetna åtgärder samt miljömedvetna produkter och 
tjänster. 
 
År 2012 beviljades JG Communication AB, Citat AB och Citat Oy Green Office-certifikatet. Koncernen har nu 
fem Green Office-certifierade kontor. Editas tryckerier i Helsingfors och Västerås är ISO 14001-certifierade. 
 
Energieffektiviteten i Editas tryckerier förbättrades under 2012 med över 10 procent, vilket berodde på 
fastighetsteknisk utveckling i tryckerierna i Helsingfors och Västerås. Den förbättrade energieffektiviteten 
märks av koncernens ekologiska fotavtryck, som i slutet av 2012 var över 30 procent mindre än år 2008. 
 
Edita främjar sina kunders miljöansvar genom minska miljöbelastningen som orsakas av den egna 
verksamheten och genom att erbjuda miljövänliga produkter och tjänster. Edita administrerar webbplatser om 
miljöanpassade trycksaker på Internet (ekojulkaisu.fi och miljoanpassadtrycksak.se), där man kan få råd och 
handledning för att iaktta miljösynpunkter i olika skeden av planeringen och produktionen av trycksaker. 
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Styrelsen och VD  
 
Edita Abp:s ordinarie årsstämma den 3 april 2012 valde Maritta Iso-Aho till ny ledamot i styrelsen. Som 
styrelseordförande fortsatte DI, industriråd Lauri Ratia, som vice ordförande Senior Advisor Kaj Friman och 
som övriga ledamöter kommunikationsdirektör Carina Brorman, VD Jussi Lystimäki, VD Eva Persson och 
finansråd Petri Vihervuori. Mer information om styrelseledamöterna finns i översikten över affärsverksamhet  
i årsberättelsen. 

 
 
Edita Abp 

 
Timo Lepistö 
verkställande direktör 

 

 

 
Distribution: Statens ägarstyrningsenhet, centrala massmedier 

 

Mer information: Verkställande direktör Timo Lepistö, tfn +358 40 860 2355 eller timo.lepisto@edita.fi 

 

Bilaga: Editakoncernens resultaträkning, totalresultat, balansräkning, kassaflödesanalys och  

analys av förändringar i koncernens eget kapital 

 

Editakoncernens bokslut har publicerats i sin helhet på internet: www.edita.se 

 
 

mailto:timo.lepisto@edita.fi
http://www.edita.se/
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BILAGA:  
 
Editakoncernens resultaträkning, totalresultat, balansräkning, kassaflödesanalys och 
analys av förändringar i koncernens eget kapital 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Koncernens resultatr kning (IFRS) (EUR 1000)

Bilaga 1.1 31.12.2012 1.1 31.12.2011

Oms ttning 2 113 192 105 844

vriga r relseint kter 4 2 062 1 686

Förändring i lager av färdiga produkter och varor under tillverkning -134 -137

Tillverkning för eget bruk 146 195

Material och tj nster 5 -37 054 -29 560

Personalkostnader 6 -51 273 -48 798

Avskrivningar 7 -5 886 -6 183

Nedskrivningar 7 -3 712 0

vriga r relsekostnader 8 -21 693 -20 944

Andel av intressef retagens resultat 15 237 81

R relseresultat -4 115 2 185

Finansiella int kter 10 267 184

Finansiella kostnader 11 -867 -891

Resultat f re skatt -4 716 1 479

Skatt 12 255 40

R kenskapsperiodens resultat -4 461 1 519

 
F rdelning

Moderbolagets aktie gare -4 499 1 521

Minoritetsintresse 39 -2

Resultat per aktie ber knat enligt

vinsten h nf rlig till moderbolagets gare:

 resultat per aktie (euro) -0,75 0,25
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Koncernens totalresultat (IFRS) (EUR 1000)

Bilaga 1.1 31.12.2012 1.1 31.12.2011

R kenskapsperiodens resultat -4 461 1 519

Övriga poster som hänför sig till totalresultatet 12

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning  3 -1

Aktuariella vinster och f rluster 28 -268

Omr kningsdifferens  480 117

Skatt som hänför sig till övriga poster i totalresultatet  -8 71

Summa övrigt totalresultat 503 -80

Räkenskapsårets totalresultat -3 958 1 438

F rdelning av r kenskaps rets totalresultat

Moderbolagets aktie gare -3 997 1 440

Minoritetsintresse 38 -2
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Koncernens balansr kning (IFRS) (EUR 1000)

Tillg ngar Bilaga 31.12.2012 31.12.2011

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 13 24 725 26 657

Goodwill 14 21 684 20 462

Övriga immateriella tillgångar 14 1 263 1 542

Andelar i intresseföretag 15 2 840 2 651

vriga finansiella tillg ngar 16 413 413

Uppskjuten skattefordran 17 463 487

51 388 52 212

KORTFRISTIGA TILLG NGAR

Oms ttningstillg ngar 18 4 213 4 276

Kundfordringar och vriga fordringar 19,20 26 362 22 554

Aktuella skattefordringar 72 38

vriga kortfristiga finansieringstillg ngar 16 79 76

Likvida medel 21 6 686 6 229

37 412 33 173

Summa tillgångar 88 800 85 385

EGET KAPITAL OCH SKULDER Bilaga 31.12.2012 31.12.2011

EGET KAPITAL

Aktiekapital 6 000 6 000

Tillskjutet kapital 25 870 25 870

Omr kningsdifferens 514 34

Fond för verkligt värde 45 43

Balanserad vinst -935 3 544

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 22 31 494 35 491

 Minoritetsintresse 116 9

Summa eget kapital 31 610 35 500

SKULDER

Långfristiga skulder

Pensionsförpliktelser 24 2 758 2 668

Räntebärande  långfristiga skulder 26 12 713 16 349

Långfristiga avsättningar 25 648 738

Uppskjuten skatteskuld 17 944 1 184

17 063 20 939

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 26 5 756 4 434

Leverant rsskulder och vriga kortfristiga skulder 19,27 33 877 24 233

Aktuell skatteskuld 494 280

40 127 28 947

Summa eget kapital och skulder 88 800 85 385
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Justeringar 9 590 5 715

Icke kassafl desp verkande poster 30 9 250 5 048

R nteutgifter och vriga finansiella kostnader 867 891

R nteint kter -267 -180

Utdelningsint kter -6 -4

Skatter -255 -40

Förändringar i rörelsekapital 2 668 1 130

F r ndring i kundfordringar och vriga fordringar 1 675 -621

F r ndring i oms ttningstillg ngar 171 605

F r ndring i leverant rsskulder och vriga skulder 1 162 2 318

F r ndring i avs ttningar -341 -1 172

Betalda r ntor -730 -822

Erh llna r ntor 276 132

Betalda skatter 1 488

Kassafl de fr n den l pande verksamheten 7 344 8 162

Investeringsverksamheten

Avyttrande av materiella anläggningstillgångar 243 951

Förvärv av dotterbolag och affärsverksamheter med avdrag 

f r likvida medel vid f rv rvstidpunkten 3 -1 643 -516

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 993 -3 469

Investeringar i immateriella tillgångar -156 -249

Erh llna aktieutdelningar 159 173

Kassafl de fr n investeringsverksamheten -3 389 -3 111

Finansieringsverksamheten

Upptagna l n 909 0

Amortering av l n -3 520 -3 802

Betalningar f r finansiella leasingskulder -1 024 -1 070

Betald aktieutdelning 0 -990

Kassafl de fr n finansieringsverksamheten -3 634 -5 862

F r ndring i likvida medel 320 -811

Likvida medel vid r kenskaps rets ing ng 6 229 7 038

Valutakursdifferenser 138 1

Likvida medel vid rets utg ng 21 6 686 6 229

Koncernens kassafl desanalys (IFRS) (EUR 1000) 

Bilaga     1.1 31.12.2012     1.1 31.12.2011

Den l pande verksamheten   
R kenskaps rets resultat -4 461 1 519
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Förändringar i koncernens eget kapital (IFRS) (EUR 1000) 

 
Aktie-

kapital

Tillskjutet

kapital

Omr knings-

differens

Fond  
för 

verkligt 

v rde

Balan- 
 serad 

vinst
 Totalt   

 
Eget kapital 1.1.2011 6 000 25 870 -83 43 3 212 35 041 11 35 052

Totalresultat

R kenskaps rets resultat 1 521 1 521 -2 1 519

Övrigt totalresultat

(justerat med skatteeffekt)

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 0 0 0

Aktuariella f rluster -199 -199 -199

Omr kningsdifferens 117 117 0 117

Räkenskapsårets totalresultat 117 0 1 322 1 440 -2 1 438

Transaktioner med garna

Utdelning -990 -990 -990

Eget kapital 31.12.2011 6 000 25 870 34 43 3 544 35 491 9 35 500

Eget kapital 1.1.2012 6 000 25 870 34 43 3 544 35 491 9 35 500

Totalresultat

R kenskaps rets resultat -4 499 -4 499 39 -4 461

Övrigt totalresultat

(justerat med skatteeffekt)

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 2 2 2

Aktuariella vinster 21 21 21

Omr kningsdifferens 480 480 0 480

Räkenskapsårets totalresultat 480 2 -4 479 -3 997 38 -3 958

Ändringar i ägarskap av dotterbolag

Anskaffning av dotterbolag 68 68

Eget kapital 31.12.2012 6 000 25 870 514 45 -935 31 494 116 31 610

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Minoritets-

intresse

  

  

 

Summa 
eget 

kapital


