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Förvaltningsberättelse 
 

Styrelsen och verkställande direktören för WIP, Wireless Independent Provider AB (publ), 
556583-0493, med säte i Karlskrona, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 
2019-12-31. 

 
 

Allmänt om verksamheten 
Förvaltnings berättelse 
De affärsmässiga förväntningarna som förelåg inför verksamhetsåret 2019 har infriats och bolaget 
redovisar en ökad omsättning med ett positivt resultat för 2019 på 1,9 mkr. 
De strukturåtgärder som genomfördes i slutet av 2018 fick fullt genomslag under 2019. Resultatet för 
2019 är ett av de bästa resultat WIP har gjort under de senaste åren. 

 
DynApp 
Utvecklingen av systemplattformen DynApp har fortsatt under 2019. Våra kunder har kontinuerligt blivit 
uppgraderade med nya versioner och nya komponenter för att kunna vara konkurrenskraftiga och 
attraktiva. Vi ser fortsatt positivt på DynApp och vi ser även att vi genom plattformen skapar möjlighet 
att hitta nya användningsområden dels för våra kunder dels för den interna utvecklingen. 

 
I en värld där Smartphones, applikationer, webb, integration och databaser måste samspela behövs 
DynApp för en framgångsrik digitaliseringsprocess . 

 
Det strategiska samarbetet med Telenor har fortsatt under 2019. 

 
ilog 
Vidareutvecklingen av vår produktserie ilog fortsätter. Under året har flera nya kunder tillkommit vilket 
innebär att systemet hela tiden utvecklas med kundanpassade funktioner. Den senaste versionen av 
ilog kommer att driftsättas hos kunden under början av 2020. 
Vi ser en fortsatt potential för ilog såväl nationellt som internationellt. 

 
Inledningen av 2020 
Aret har börjat enligt plan. Bolagets bedömning är att vi kortsiktigt inte kommer att påverkas av 
Covid-19 men vi har höjt beredskapen för att snabbt kunna agera om epedemin blir långvarig. Bolaget 
har inte behövt genomföra några permitteringar och har heller inte drabbats av någon högre 
sjukfrånvaro. Bolaget uppvisar positivt rörelseresultat och kassaflöde under de 4 första månaderna. 

 
 

Eget kapital   
Fritt eget 

 Aktiekapital kapital 
Vid årets början 1 000 000 6 909 689 
Disposition en/ årsstämmobes/ut 
Utdelning 

  
-1 023 687 

Arets resultat      1 874 270 
Vid årets slut 1 000 000 7 760 272 
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Resultatdisposition 
Förslag till behandling av bolagets vinst 

  

Till årsstämmans förfogande står  

 
Belopp i kr 

balanserad vinst eller förlust 5 886 002  
årets vinst   1 874 270  
Summa ansamlad vinst 7 760 272  

Styrelsen föreslår att   

Till aktieägarna utdelas 1,50kr /aktie 1 023 687  

I ny räkning överförs 6 736 585  
 7 760 272  

 
 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänsvisande till efterföljande resultat- och 
balansräkningar, kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat 
anges. Se även information på bolagets hemsida: www.wip.se. 

 

Flerårsjämförelse Belopp i Mkr 
 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
Nettoomsättning 19,2 17,1 17,8 16,7 13,8 
Resultat efter finansiella poster 1,9 -0,8 -5,2 0,8 0,2 
Rörelsemarginal % 9,7 -5,0 -29,0 4,8 1,0 
Balansomslutning 11,5 10,0 11,6 17,6 16,8 
Soliditet% 76,4 78,0 75,0 88,1 87,3 
Avkastning på eget kapital % 21,4 NEG NEG 5,4 1,2 
Avkastning på totalt kapital % 0,2 NEG NEG 4,7 1,0 
Kassalikviditet % 383,0 411,0 372,5 522,3 485,7 

 
Som framgår av not 9 har bolaget år 2017 bytt redovisningprincip avseende internt upparbetade 
immateriella anläggningstillgångar. Jämförelseåren 2015 och 2016 har inte räknats om. 

 
* Definition av nyckel, se noter. 
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Resultaträkning  

Belopp i kr Not 2019-01-01-  2018-01-01-  
  2019-12-31  2018-12-31  
 
Nettoomsättning 

  
19 192 222 

  
17 100 716 

 

övriga rörelseintäkter    45 515    10 349  
  19 237 737  17 111 065  

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror 

  
-424 987 

  
-504 559 

 

övriga externa kostnader  -4 600 958  -4 548 743  
Personalkostnader 2 -11 721 396  -12 353 634  
Av- och nedskrivningar av materiella och      
immateriella anläggningstillgångar  -618 958  -478 242  
övriga rörelsekostnader  -714  -22 139  

Rörelseresultat  1 870 724  -796 252  

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 

 
3 

 
6 538 

  
11 452 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -2 992  -2 101  
Resultat efter finansiella poster  1 874 270  -786 901  

Resultat före skatt  1 874 270  -786 901  

Arets resultat  1874270  -786 901  
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

 

 
TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgängar 
övriga inventarier, verktyg och installationer 

 
4 

 
320 130 

  
480 198 

Inventarier, verktyg och installationer 5 788 960  679 338 
  1 109 090  1 159 536 

Summa anläggningstillgångar  1 109 090  1 159 536 

Omsättningstillgångar 
    

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

  
2 220 679 

  
1 593 868 

Aktuell skattefordran    84 212 
övriga fordringar  1 741 041  1 577 996 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6   1 120 816    1 016 351 

  5 082 536  4 272 427 

Kassa och bank 8 5 272 786  4 646 626 

Summa omsättningstillgångar  10 355 322  8 919 053 

SUMMA TILLGÅNGAR  11 464 412  10 078 589 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 

  
1 000 000 

  
1 000 000 

  1 000 000  1 000 000 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 

  
5 886 002 

  
7 696 590 

Arets resultat  1874270  -786900 
  7 760 272  6 909 690 

Summa eget kapital  8 760 272  7 909 690 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

  
636 849 

  
274 620 

Skatteskulder  144 812   
övriga kortfristiga skulder  791 384  896 049 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7   1 131 095    998 230 

  2 704 140  2 168 899 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  11 464 412  10 078 589 
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Kassaflödesanalys  

  
2019-01-01- 

 
2018-01-01- 

 

Belopp i Mkr Not 2019-12-31  2018-12-31  
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 

  
1 870 723 

  
-796 251 

 

Avskrivningar och nedskrivningar 5 608 830  478 242  
Realisationsförlust vid avyttring maskiner och inventarier        22 059  
  2 479 553  -295 950  

Erhållen ränta mm 3 6 538  11 452  

Erlagd ränta 3 -2 991  -2 101  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  2 483 100  -286 599  
förändringar av rörelsekapital      

Förändringar av rörelsekapital 
Förändringar av fordringar 

  
-810 108 

  
1 258 399 

 

Förändringar av kortfristiga skulder    535 241  -732 559  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 208 233  239 241  

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

 
5 

 
-558 386 

  
-869 267 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -558 386  -869 267  

Finansieringsverksamheten 
Utbetald utdelning till aktieägare 

  
-1 023 687 

   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 023 687    

Arets kassaflöde  626 160  -630 026  
Likvida medel vid årets början  4 646 626  5 276 654  
Kursdifferens i likvida medel        -2  
Likvida medel vid årets slut 8 5 272 786  4 646 626  
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Noter 
 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kr om inget annat anges. 

 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 
 

Bedömningar och antaganden 
För att kunna upprätta årsredovisning enligt K3 måste företagsledningen göra bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Dessa bedömningar 
baseras på såväl historiska erfarenheter som andra faktorer som bedömts som rimliga under rådande 
omtändigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller 
andra förutsättningar föreligger. Bedömningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av 
bedömningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkar denna period, eller 
den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder. För väsentliga bedömningar och antaganden, se respektive not. 

 
 

Intäkter 
Företagets intäkter härrör sig huvudsakligen från den verksamhet som beskrivs i 
förvaltningsberättelsen. 

 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med 
avdrag för mervärdesskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. 

 
 

Försäljning av tjänster 
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs 
och material levereras eller förbrukas. 

 
Intäkter från försäljning av tjänster till fast pris redovisas med tillämpning av s.k. succesiv 
vinstavräkning. Det innebär att intäkter och kostnader redovisas i förhållande till uppdragets 
färdigställandegrad på balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en beräkning av 
förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen och beräknade totala 
uppdragsutgifter. En befarad förlust på ett tjänsteuppdrag redovisas omedelbart som en kostnad. När 
utfallet av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt sker intäktsredovisning endast 
med belopp som motsvarar uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av 
beställaren. Uppdragsutgifter redovisas som kostnader i den period då de uppkommer. 

 
 

Leasingavtal 
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innabär att leasingavgiften 
kostnadsförs linjärt över leasingtiden. 

 
 

Utländsk valuta 
Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Ickemonetära 
poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. 
Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den 
underliggandende affärshändelsen, i den period de uppstår, med undantag för transaktioner som utgör 
säkring och som uppfyller villoren för säkringsredovisning av kassaflödeen eller av nettoinvesteringar. 
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Skatt 
Inkomstskatter 
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från 
det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej 
avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra 
perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 

 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och 
skulder i de finansella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av 
skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna 
skatteskulder redovisas för i princip alla skatteplikitga temporära skillnader, och uppskjutna 
skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är 
sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. 

 
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den 
del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tilllgängliga för att 
utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. 

 
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna 
det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande 
skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats för 
balansdagen. 

 
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden 
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när 
skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även 
skatten redovisas direkt mot eget kapital. 

 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 
värdeminskning och eventuella nedskrivningar . Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

 
En materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när 
inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av 
tillgången. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång tas bort från 
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta 
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som en 
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. 

 
 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 
värdeminskning och eventuella nedskrivningar . Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Avskrivning påbörjas när tillgången 
kan användas. Tidsmässigt sammanfaller sistnämnda med när de aktiverade utgifterna är 
intäktsbringande. 

 
Bolaget har bytt redovisningsprincip under 2017 innebärande att kostnadsföringsmodellen tillämpas i 
stället för aktiveringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Se 
även not 9. 

 
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar 
och immateriella tillgångar för att fastställa om det fins någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet 
av en eventuell nedskrivninng . Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild 
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tillgång, beräknas återvinninsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. 

 
Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som företaget 
beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har 
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga 
till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till 
nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av 
pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida 
kassaflödena har flertaget använt budget och prognoser för de kommande fem åren. 

 
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenerande enhet) fastställs till ett lägre värde än det 
redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) 
ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omdelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 

 
Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är 
motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs,ökar 
tillgångens (den kassagenerande enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring 
av nedskrivning får inte överskrida det redivisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen. 

 
 

Finansiella instrument 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkning när företaget blir part till 
intrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när företaget 
förlorar kontrollen öven den . En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från 
balansräkningen när den avtalade förplikelsen fullgörs eller på annat sätt upphör. 

 
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till 
anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första 
redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. 

 
Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets 
princip, dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga 
skulder värderas till nominellt belopp. 

 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. 

 
Upplupet anskaffningsvärde 
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades 
med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt 
effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att 
betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar. 

 
Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över 
den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den 
finansiella skulden. 

 
Likvida medel 
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banken och andra 
kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är 
föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden 
inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 

 
Upplysningar om närstående 
Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder. 



10(13) WIP, Wireless Independent Provider AB (publ) 
556583-0493 

 

 

Not 2 Anställda och personalkostnader 
 

Medelantalet anställda 
2019-01-01- 

    
2018-01-01- 

 

2019-12-31  Varav män  2018-12-31  Varav män  
Sverige 16  14  20  15  
Totalt 16  14  20  15  

 
Sjukfrånvaro 

    
 

2019-12-31 

  
 

2018-12-31 

 

Sjukfrånvaro i procent för samtliga anställda    1,74%  0,55%  
 

Ersättning till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro mm samt 
pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pension och andra ersättningar efter avslutad 
anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till 
anställda. 

 
Avgiftsbestämda planer 
Avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridsk enhet och 
har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med 
att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunken för när premier erläggs. 

 
 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 
 2019-01-01-  2018-01-01-  

2019-12-31  2018-12-31 
Styrelse VD, Ledningen: 
Löner och andra ersättningar: 

 
2 734 280 

  
2 425 192 

 

Pensionskostnader 819 212  122 298  
Styrelsearvoden   350 004    350 000  
 3 903 496  2 897 490  

övriga anställda: 
Löner och ersättningar 

 
4654013 

  
5 598 707 

 

Pensionskostnader   123 374    99 375  
 4 777 387  5 698 082  

Sociala kostnader 2 491 602  2 486 221  

Summa styrelse och övriga 11172485  11 081 793  

 
Redovisning av könsfördelning i företagsledningar 

 
 

2019-12-31 

  
 

2018-12-31 

 

Antal styrelseledamöter 
Varav kvinnor 
Antal övriga befattningshavare inkl. VD, 

3 
 

4 

 3 
 

4 

 

varav kvinnor     
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Not 3 Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 

2019-01-01- 
  

2018-01-01- 
 

2019-12-31  2018-12-31 
Ränteintäkter 6 538 
Räntekostnader -2 992 

  
-2 101 

 

Valutakursdifferens  11 452  

Summa 3 546  9 351  

Not 4 Övriga inventarier, verktyg och installationer 
2019-12-31 

  
 

2018-12-31 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 480 198 
-Nyanskaffningar    

  
 
  480 198 

 

Vid årets slut 480 198 
Ackumulerade avskrivningar 
-Arets avskrivning -160 068 

 480 198  

Vid årets slut -160 068    

Redovisat värde vid årets slut 320 130  480 198  

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
2019-12-31 

  
 

2018-12-31 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 5 039 105 

  
4 755 334 

 

-Nyanskaffningar 558 386  389 070  
-Avyttringar och utrangeringar       -105 299  

5 597 491 
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -4 359 767 

 5 039 105 
 

-3 964 766 

 

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar  83 241  
-Arets avskrivning -448 764  -478 242  

-4 808 531  -4 359 767  

Redovisat värde vid årets slut 788 960  679 338  

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2019-12-31 

  
 

2018-12-31 

 

Upplupna försäljningsintäkter 652 741  714 971  
övriga förutbetalda kostnader   468 075    301 380  

1 120 816  1 016 351  

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2019-12-31 

  
 

2018-12-31 

 

Upplupna löner och semesterlöner 201 893  194 630  
Upplupna sociala avgifter och pensionskostnader 240 832  294 700  
Förutbetalda inäkter 559 300  283 900  
övriga upplupna kostnader   129 070    225 000  

1 131 095  998 230  
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Not 8 Likvida medel  

 2019-12-31  2018-12-31 
Kassa och bank 5 272 786  4 646 626 

 5 272 786  4 646 626 
 

Not 9 Upplysningar om byte av redovisninsprincip 
Företaget har bytt redovisningsprincip avseende internt upparbetade immateriella anläggningtillgångar. 
Ar 2015 och 2016 tillämpades aktiveringsmodellen. Från och med 2017 tillämpas 
kostnadsföringsmodellen. Jämförelseåren 2015 och 2016 har inte räknats om vilket leder till en 
bristande jämförbarhet. Bolaget bedömer att bytet av redovisningsprincip leder till mer tillförlitlig och 
relevant information med hänsyn till, bland annat den snabba teknologiska utvecklingen och 
svårigheten att fullt ut monitorera samtliga utvecklingsprojekt ur administrativ synvinkel. 

 
 

Not 10 Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal : 
Rörelseresultat/ Nettoomsättning. 

 
Balansomslutning: 
Totala tillgångar. 

 
Avkastning på sysselsatt kapital : 
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital. 

 
Finansiella intäkter: 
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital). 

 
Sysselsatt kapital: 
Totala tillgångar - räntefria skulder. 

 
Räntefria skulder: 
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande. 

 
Avkastning på eget kapital: 
Resultat efter finansiella poster/ Justerat eget kapital. 

 
Soliditet: 
(Totalt eget kapital+ 78 % av obeskattade reserver)/ Totala tillgångar. 

 
Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder 
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