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PromikBook under 2013 en sammanfattning
PromikBook AB har under 2013 haft en intensiv period av utveckling av
internettjänsten www.promikbook.com. Vi har skapat en mängd tilläggstjänster
som under april 2014 har paketerats i tre olika tilläggspaket.
I början av året genomförde vi en större marknadsföringskampanj där en stor
mängd användare anslöt sig till tjänsten. Ökningen har fortsatt under hela 2013
och uppgår nu till cirka 13 500 användare. Ökningen som uppgår till cirka 500
till 600 användare per månad.
PromikBook är en plattform som används för en mängd olika internetbaserade
tjänster. Produkten www.promikbook.com innehåller bokföring, fakturering,
dokumenthantering, företagsanalys och budgetering för mindre och medelstora
företag.
PromikBook är också den underliggande ekonomimotorn för andra
internetbaserade tjänster. Exempel på samarbeten är SRF Analys, ett
analyssystem
för
redovisningskonsulter
anslutna
till
SRF
samt
www.bokborsen.se, Sveriges största marknadsplats för begagnade böcker och
skivor, samt PromikBook som ekonomimotorn i Moretimes plattform,
www.moretime.se.
PromikBook är en molntjänst. En molntjänst innebär att både systemet i sig
självt såväl som all data sparas på internet. Detta gör att du alltid kan nå allt
material från vilken internetansluten dator som helst. Systemet går också
alldeles utmärkt att användas på läsplattor och telefoner.

Väsentliga händelser under 2013 och jan-mars 2014
• Antalet användare i tjänsten www.promikbook.com ökade från cirka 5 000
till 11 200 under 2013
• En mängd tilläggstjänster färdigställdes i plattformen som under april 2014
sammanfördes i tre olika paketlösningar.
• Samarbetsavtal med Moretime.
• Samarbetsavtal med Bokbörsen AB.
• Samarbetsavtal med Gudrun Sjöden AB.
• Bolaget delades ut i januari 2014 från Business Control Systems Sverige
AB
• En företrädesemission genomfördes i PromikBook AB under mars 2014
med en teckningsgrad om 209 %.
• PromikBook AB listades på AktieTorget 27 mars 2014.
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Ett mycket spännande år
Det har varit ett mycket spännande år för PromikBook under 2013. Det var det
här året som www.promikbook.com befäste sin ställning som en mycket populär
molntjänst för bokföring och fakturering för mindre företag i Sverige.
Användarantalet i slutet av året uppgick till 11 200 användare och ökningen har
accelererat. Idag har vi 13 500 användare som använder systemet för att ta
hand om sitt företags redovisning, fakturering och dokumenthantering. I
systemet finns dessutom företagsanalys och budgetering både för små och
medelstora företag.
En molntjänst är en tjänst på internet där all data och också själva systemet i
sig ligger i molnet, det vill säga på en plats på internet. Du behöver aldrig ladda
hem någon programvara eller skapa rutiner för säkerhetskopiering. Allt sköts
helt automatiskt. Det enda du behöver är en dator med internetkoppling, en
läsplatta eller en smart telefon.
Den absoluta målsättningen med 2013 var att lägga grunden i antalet
användare samt utveckla systemets funktionalitet så långt att det utan problem
klarar av ett mindre företags kompletta administration.
Både målsättningarna uppfylldes under 2013. Ett stort antal användare anslöt
sig och arbetar nu med systemet med olika grader av aktivitet samtidigt som
funktionaliteten förbättrades mycket under 2013.
Efter intervjuer med många användare under senhösten 2013 har vi utarbetat
utvecklingsplanerna för 2014 samt förändrat vår affärsmodell.
En viktig del som framkom var vikten av enkelhet i våra erbjudanden. Därför
förändrade vi modellen till att innefatta tre paketlösningar istället för som
tidigare en mängd tilläggstjänster. Dessa paket lanserades under mitten av april
2014.
Idag ansluter sig mellan 500-600 företag och användare varje månad. Takten
ökar kontinuerligt och under 2014 är den absoluta målsättningen att vi kommer
att ha 20 000 användare vid årets slut. Nya användare tillkommer genom olika
söktjänster och via rekommendationer från andra användare.
Med den emission som genomfördes under mars månad 2014 har vi fått större
muskler. Vi kommer att använda pengarna på ett förnuftigt sätt och öka
utvecklingstakten ytterligare samtidigt som vi fokuserar mycket på försäljning
och att öka tillväxttakten av användare ytterligare.
PromikBook är helt unik genom att det i sin grundversion är helt gratis.
Användaren kan starta upp sin redovisning och fakturering helt utan kostnad.
Några avgifter tillkommer inte. Anledningarna till detta är flera.
Vi drivs av att ge varje företagare en ärlig chans att helt utan kostnad testa vad
en molntjänst kan innebära för hans eller hennes företag. Vi är övertygade om
att vi bara sett början på ett helt nytt sätt att arbeta gällande företagens
administration.
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Genom att erbjuda en gratis internettjänst kan en företagare testa systemet
och se dess fördelar. När företaget vill utvecklas så gör användaren det i sin
egen takt, genom att koppla på tilläggstjänster för sin verksamhet. PromikBook
växer i samma takt som ditt företag, varken för långsamt eller för fort. Detta är
total frihet för våra användare.
De bokförings- och faktureringssystem som vi ser idag kommer att förändras
mycket. Det arbetssätt som internet ger möjlighet till har kommit för att stanna.
PromikBook kommer i framtiden att hjälpa dig som företagare att automatiskt
sköta din redovisning. Systemet kommer att ge dig varningar och hjälpa dig i
ditt företagande. Det kommer att ge intelligenta förslag på hur du ska boka dina
transaktioner och ge dig konkreta råd för att förbättra ditt företags lönsamhet.
Det är just detta som gör vårt företag unikt. Vi har under lång tid erbjudit
programvaran Promik Analys som används för att analysera och prognosticera
effekter av olika beslut inom ett företag. Nu slår vi samman affärsredovisningen
med den pedagogik som Promik Analys har hjälpt tusentals
redovisningskonsulter och företagare med tidigare.
PromikBook kommer att vara hjälpmedlet som tar företagets administration
med bokföring, fakturor och andra dokument till en ny nivå. PromikBook
kommer att vara det naturliga hjälpmedlet för företagaren och
redovisningskonsulten i framtiden. Hjälpmedlet som ger dig konkreta råd och
tips för företagets ekonomi.
Vi ser bara början på en utveckling som startat. En utveckling som kommer att
vara fortsatt mycket spännande.
Låt oss tillsammans skapa framtidens affärssystem, genom att tänka runt
hörnet, lite annorlunda, använda intuitionen och se in i framtiden.
Välkommen till oss och vårt företag.

Hans Orre
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Aktieutdelning
Bolaget är inne i en utvecklingsfas och behöver investera tillgängliga medel i
nyutveckling. Detta kommer att gynna alla aktieägare på lång sikt. Därför
kommer ingen utdelning att ske avseende verksamhetsåret 2013.

PromikBooks verksamhet och produkter
Promik Analys
Promik Analys är ett analysverktyg som gör det enkelt för användaren att skapa
rapporter, budgetar, simuleringar samt prognosticera och värdera alla former
av företag. Kunden laddar ner Promik Analys direkt från Promiks webbplats.
Användaren av Promik Analys kan mata in uppgifter manuellt eller genom
automatisk
inläsning
av
SIE(som
är
branschstandard
för
redovisningsprogram), UC- eller SCB-filer. Genom inläsning av SIE-filer får
användaren företagets huvudbok automatiskt inlagt i programmet. Genom UCoch SCB-filer kan användaren läsa in nyckeltal för branschjämförelser.
Promik Analys är uppbyggt av fem moduler: Analys, Budget, Prognos,
Värdering och Egen Sida.


Analys är programmets grundmodul. I analysmodulen kan användaren
skapa rapporter och göra simuleringar. Rapporterna omfattar resultat-och
balansräkning samt nyckeltal och kassaflöde. Genom
simuleringsfunktionen kan användaren simulera hur olika beslut påverkar
företagets resultaträkning, balansposter och nyckeltal. Analysmodulen
används främst för rapportering och jämförelser.



I budgetmodulen kan användaren skapa budgetar för resultat- och
balansräkning samt likviditet på såväl månads-, kvartals- som årsbasis .



Prognosmodulen används för att uppdatera och jämföra utfall mot budget.



Värdering är en modul för att värdera företag genom de vedertagna
värderingsmodellerna: multipelvärdering, kassaflödesvärdering, Economic
Value Added samt avkastningsvärdering.



Egen Sida ger användaren möjlighet att bygga egna rapporter.
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Marknad och försäljning
Marknaden för Promik Analys är idag runt 7 000 redovisnings- och
revisionsföretag samt cirka 22 000 företag med en omsättning mellan 20-500
miljoner kronor.
Kunderna för produkten Promik Analys kan delas in i tre huvudsakliga
kategorier:
Revisorer, har stor betydelse för Promik Analys, flertalet revisorer använder
Promik Analys vilket ger programvaran en kvalitetsstämpel.
Redovisningskonsulter, är till antalet Promik Analys största kundkategori.
Kunderna är ofta småföretag där Promik Analys programvara är en viktig del i
vardagen.
Klientbolag, är bolagets ”kunders kunder”. De använder programvarorna för
att skapa beslutsunderlag. Klientbolag är den snabbast växande
kundkategorin, men växer från relativt låga volymer. Promik är primärt byggt
för små till medelstora bolag med en omsättning på 5 till 500 miljoner kronor.

Strategi
Det är PromikBooks mål att Promik Analys ska fortsätta att vara ett självklart
val för redovisningskonsulter. Promik Analys kommer att gradvis övergå till
den nya plattformen i PromikBook där dagens funktionalitet kontinuerligt
byggs in i PromikBook. Över en tvåårsperiod kommer därför Promik Analys
att ha utfasats helt och ersatts i sin helhet av PromikBooks plattform.

PromikBook
I Sverige finns strax under 900 000 företag. Dessa företag kommer att vilja
sköta delar av eller hela sin administration direkt via internet i framtiden. Det är
därför vi bygger PromikBook. PromikBook ska bli ett komplett alternativ för att
små och medelstora företag ska kunna sköta sin administration via systemet.

Antalet användare
Vi arbetar steg för steg. Första målen har nu uppfyllts i verksamheten där vi
lanserat systemet och fått ett tillräckligt stort antal användare för att systemet i
sig självt dagligen genererar många nya användare. Under 2013 fokuserade
vi på att utöka antalet tilläggstjänster i systemet samtidigt som vi kraftigt ökade
antalet användare. Antalet användare nådde en nivå där PromikBook nu får
mellan 500-600 nya användare per månad genom befintliga användares
rekommendationer samt via sökningar i sökmotorer. Tillväxttakten ökar
kontinuerligt för varje månad.
Under 2014 kommer vi att fokusera på försäljning och utveckling av våra
paketlösningar. Vår klara målsättning är att ha 20 000 användare vid ingången
av 2015.
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Affärsmodellen
Affärsmodellen är helt unik för affärssystem genom att vi erbjuder en helt fri
instegsmodell, en grundversion av systemet. Med grundversionen av systemet
kan användaren helt gratis arbeta med sin bokföring, fakturering,
reskontrahantering samt dokumenthantering.
Gratis: Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett
mindre företag. Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera
och registrera inkommande fakturor. Här finns dock ingen support och en
begränsad automatik i bokföringen.
Brons: Bronspaketet innehåller möjlighet för användaren att skicka
supportfrågor via supporttjänsten i PromikBook. Här finns också större
automatik i faktureringsdelen med funktioner som underlättar avstämningar,
automatisk bokföring från fakturor.
Silver: Silverpaketet innehåller funktionalitet utöver bronspaketet när det
gäller mer automatik i bokföringen, möjlighet att ringa in till vår support,
automatisk bokföring av banktransaktioner, automatisk kontroll av
bokföringen, möjlighet att förändra rapporternas kontoindelning och många
andra funktioner som gör bokföringen enklare
Guld: Guldpaketet innehåller funktionalitet att blicka framåt när det gäller
företagets ekonomi. Här finns budget, prognoser, användarhantering och
funktioner för att göra företagandet mycket enklare. Med prognos och
simuleringsfuktionerna i guldpaketet kan företag göra enkla simuleringar och
se hur olika beslut påverkar företagets ekonomi i framtiden.

Att fakturera i PromikBook
Faktureringen är företagets hjärta. Att ta emot en faktura via post är fortfarande
vanligt, det kräver personlig och kostsam bokföring i båda ändar, hos
avsändare och mottagare. Via vårt system blir fakturan enkel att skapa, den
skickas effektivt samt bokförs automatiskt hos både avsändare och mottagare.
Alla inblandade parter frigör stora resurser – som ren vinst eller tid till
produktion.
Som avsändare av fakturan väljer du hur mottagaren tar emot den. Om
mottagaren är kund i vårt system sker överföring och bokföring helt
automatiskt, utan kostnad för både avsändare och mottagare. Om mottagaren
så önskar kan du som avsändare välja någon av de vanligast förekommande
standarder i Sverige. Du kan alltid göra utskrifter och skicka via brev.
Systemet kan automatiskt skicka fakturor till valda mottagare via vanligt
papper.
Att ta emot fakturor är ännu enklare. Genom att använda systemets funktioner
för att ta emot fakturor elektroniskt och inscannat via vår inscanningscentral
blir de inkommande fakturorna automatiskt bokförda och registrerade. När du
loggar in i PromikBook får du en påminnelse att fakturor har registrerats och
bokförts automatiskt.
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Bokföringen och rapporterna i PromikBook
Bokföringsmodulen ingår gratis i PromikBook. Om användaren köper våra
tilläggspaket blir bokföringen mer och mer automatiserad. Ett exempel på detta
är automatiska avstämningar av konton. Det är dags att slopa de manuella
avprickningarna med vanlig penna. Använd systemets avstämningsfunktion.
PromikBook kan också ta emot banktransaktionerna från företagets bankkonto
eller skattekonto. I den speciella vy som finns efter import kan du enkelt bokföra
olika transaktioner på olika bokföringskonton. Systemet lär sig dessutom själv
och kommer ihåg hur du har bokfört olika transaktioner tidigare. Det blir helt
enkelt smartare och smartare ju längre tid du arbetar med PromikBook.
Den rapportstruktur som finns i PromikBook har direkt hämtats från vår
erfarenhet av att bygga analyssystemet Promik Analys. Till en början när du
ser en rapport i PromikBook syns inga konton. Vi menar att detta är onödigt.
Det viktiga är att se rapporter som hämtas från bokföringen på en nivå som
hjälper företagaren i sina beslut.
Naturligtvis kan användaren därefter enkelt aktivera funktioner för att se vilka
konton som har genererat olika raders information. Det sker med ett enkelt
musklick. Användaren kan därefter gå ännu djupare in i kontots olika
transaktioner och dessutom ta fram grafiska bilder över den ekonomiska
utvecklingen.
I PromikBook finns inte heller bara vanliga resultat och balansrapporter. Här
finns kassaflödesrapporter som direkt förklarar hur bolaget har genererat det
belopp som finns på företagets bankkonto.

Att simulera framtiden i PromikBook
Det ska vara enkelt att simulera framtiden i PromikBook. Om företagaren vill
se hur ett beslut påverkar företagets ekonomi ska detta vara enkelt att
simulera. Det kan användaren göra i PromikBook.
Direkt ger simulatorn svar på frågor som:
Hur mycket måste vi sälja för att klara av kostnaden för tre nya anställlda?
Vi ökar försäljningen hela tiden men saldot på banken förändras inte, varför?
Om vi ökar priset med 2% och volymen med 3% nästa år. Hur skulle ekonomin
se ut?

Dokumenthanteringen i PromikBook
I PromikBook finns en unik dokumenthanterare. Där samlas allt material som
till exempel alla utgående och inkommande fakturor, kvitton, avtal och många
andra dokument som företaget både tar emot och själv genererar.
Alla användare har tillgång till sitt dokumentbibliotek och kan utöka kapaciteten
genom att köpa de olika paketlösningarna.
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Konto hos PromikBook
Det som är unikt för affärsmodellen är dessutom sättet vi tar betalt. Användaren
kan antingen betala via faktura eller via PromikBooks konto.
I PromikBook har varje företag sitt eget konto. Detta konto fylls på med pengar
via banköverföring, kontokort, paypal eller via vanlig faktura. På det sättet blir
det väldigt enkelt för användaren att köpa olika tilläggstjänster för ett mycket
lågt styckepris.
Det blir helt enkelt väldigt smidigt att köpa kuvertering av en eller era fakturor,
att testa att överföra fakturor elektroniskt eller att köpa en utbildning i systemet.
I samband med köpet överförs pengar från företagets konto till PromikBook AB
till mycket låga transaktionskostnader.
PromikBook säger själv till om pengarna börjar bli förbrukade och användaren
kan då välja att överföra manuellt eller ha en automatisk påfyllning från sitt
kreditkort, bankkonto eller via faktura.

Flexibiliteten maximal
Genom denna affärsmodell blir flexibiliteten maximal både för PromikBooks
användare såväl som för PromikBook AB. Vi kan erbjuda ett totalt fritt system
när vi bestämmer priser på tilläggstjänsterna utan att behöva ta hänsyn till
transaktionsavgifter.
Ett annat exempel på fördelen med affärsmodellen är att vi under 2013
erbjuder våra användare provision om användaren ansluter fler användare.
Som kund till PromikBook ska ett stort förtroende finnas för företaget. Detta
innebär att vi går ett steg längre när det gäller kundservice än många andra
leverantörer av programvara både på internet och lokalt installerad
programvara. Hos oss kan en kund få hjälp med inte bara systemet i sig självt
utan också med rena redovisnings- och beskattningsfrågor.

Gratis, brons, silver och guld

Tilläggstjänsterna säljs i tre paketlösningar, brons, silver och guld. Till detta
kan företaget ansluta tilläggstjänster för koncernrapportering och
valutakonvertering.
Förutom gratisversionen marknadsförs PromikBook genom tre olika paket.
Dessa paket är följande:
 Brons, 79 kr per månad
 Silver, 199 kr per månad
 Guld, 299 kr per månad
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För varje paket kan användaren ansluta tre användare av företaget.
Detta är en bild på en del av skillnaderna i funktionalitet.

Kundservice ingår inte om företaget har gratisversionen av PromikBook. För
att ta del av kundservice kan användaren köpa bronspaketet där support via
epost ingår. Vill användaren ha möjlighet att ringa och prata med vår
kundservice när det gäller redovisningsfrågor såväl som användarhantering
måste bolaget ha minst silverpaketet.
Analysdelen och budgetdelen som finns i guldpaketet är mycket intressant för
ett företag då detta ger möjligheten att simulera in i framtiden samt bygga upp
en budget.
De transaktionsbaserade avgifter består oftast av avgifter i samband med
fakturor och utbildningar. Avgifterna tas direkt från företagets konto i
PromikBook.

De transaktionsbaserade avgifterna är för närvarande följande:
 Skicka fakturor med automatisk print, kuvertering och frankering, 10 kr
 Inscanning med automatisk bokföring av inkommande fakturor, 10 kr
 Elektroniska fakturor, 10 kr
 Inkassotjänst för utgående fakturor, 180 kr per ärende
När det gäller betalning av de olika tjänsterna och paketen kan användaren
göra detta genom kortbetalningar och via faktura. Vi erbjuder dessutom
direktbetalning via bank och Paypal.
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PromikBook har en egen betalningslösning där användaren kan fylla på ett
användarkonto. Detta gör det enkelt för oss att dra pengar i samband med
mikrobetalningar för t ex en fakturautskrift, ett inkassoärende eller en
internetkurs.

Marknaden
Marknaden för affärssystem för små företag är stor. I Sverige beräknar vi att
omsättningen för branschen uppgår till cirka 2 miljarder kronor årligen.
Sverige har runt en tjugondel av antalet företag i norra Europa. Sverige är
målmarknad i första fasen, och därefter norra Europa.

Revisionsplikten har försvunnit för många företag
Genom bland annat revisionspliktens försvinnande är redovisnings- och
revisionsbranschen i stor förändring. En redovisningskonsult kommer i
framtiden att ha en mer övervakande roll, en controllerfunktion för mindre
företag. PromikBooks absoluta målsättning är att bygga in funktionalitet i
PromikBook för att underlätta redovisningskonsultens roll i framtiden.
Redan
idag
utvecklar
vi
SRF
Simulator
som
underlättar
redovisningskonsultens konsultationer genom att vara ett instrument för att
simulera och prognosticera ekonomin för redovisningskonsultens kunder. På
det sättet kan redovisningskonsulten erbjuda sina kunder mer kvalificerade
konsultationer på ett kostnadseffektivt sätt.

Expansion
Expansionen för systemet under kommande femårsperiod sker i huvudsak
inom Sverige och Norra Europa. Vi kan vara aggressiva i vår marknadsföring
då vi erbjuder helt nya sätt att betala.

Säkerhet
PromikBook använder sig av https (SSL/TSL) för all kommunikation över
nätet. Det innebär att informationen som skickas inte kan läsas av tredjepart.
Plattformen är byggd med hög informationssäkerhet i åtanke, automatiska
säkerhetskopior tas frekvent och lösenord sparas aldrig i klartext.
Användarkontroll och åtkomststyrning görs enkelt och tryggt i plattformen för
att se till att varje användare endast kommer åt den information som han eller
hon bör komma åt.

Sammanfattning
Vi brinner för att hjälpa landets småföretagare till en enkel och effektiv
administration. Det frigör resurser och gör att företag kan lägga mer tid på det
de är bra på, och mindre på kontors- och pappersarbete. Vi är övertygade om
att PromikBook, kan bli den frigörelse som så många företag behöver.
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Ledande befattningshavare och styrelse
Nuvarande styrelse
Hans Orre
Grundare av PromikBook AB, styrelsemedlem och VD
Född: 1966
Bakgrund: Verksam inom utveckling av programvara sedan 1989. I början av nittiotalet anställd hos Akelius Skatt (nuvarande Norstedts Juridik AB) med produktansvar
för Akelius Skatt och därefter Norstedts Bokslut och Revisionsprogram. Hans var en
av grundarna av SIE formatet vilket är det nu gällande formatet för att överföra
redovisningsinformation i Sverige. 1994 startade han företaget Programgruppen AB
med WinSkatt skatteprogram, WinBokslut bokslutsprogram samt 1999 skatteinformationstjänsten www.svartotal.se vilka 2008 såldes till BL Information AB. Hans
var en av grundarna till BCS AB 2003 i samband med att Promik Analys
presenterades i sin nuvarande form. PromikBooks verksamhet startades under
2010.
Egna och närstående innehav: 12 817 188 aktier.

Eva Orre
Styrelseledamot
Född: 1971
Bakgrund Eva Orre har en bakgrund som aktuarie (försäkringsmatematiker) och har
arbetat i försäkringsmarknaden sedan 1998. Som aktuarie har Eva Orre god inblick i
redovisning samt stor erfarenhet av systemrelaterade frågor. Eva Orre arbetar sedan
2011 som ansvarig för implementering av Solvency II. Solvency II är ett kommande
regelverk för den europeiska försäkringsmarknaden som omfattar bland annat
beräkning av solvenskapital, hantering av risker, styrning av bolag samt rapportering
till Finansinspektionen.
Egna och närstående innehav: 3 377 052 aktier.

Hans Sandström
Styrelseordförande
Född: 1983
Bakgrund: Hans Sandström arbetar som CTO på PromikBook AB. Sedan starten
2010 har Hans varit ansvarig för utvecklingen av PromikBook plattformen. Hans har
tio års erfarenhet i branschen och brinner för ledarskap och systemutveckling. Har
tidigare arbetat åt Ricoh, HiQ och Försvarsmakten.
Egna och närstående innehav: 1 008 725 aktier.
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Föreslagna tillkommande styrelseledamöter

Mikael Carlson
Styrelseordförande
Född: 1959
Bakgrund: Mikael var från start med och utvecklade programmet Promik Analys. Har
har mycket lång erfarenhet inom ekonomibranschen där han tidigare varit ordförande
för branschorganisationen SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).
Mikael har skrivit en mängd litteratur inom området ekonomistyrning och
företagsvärdering och han är också en mycket populär föredragshållare.
Egna och närstående innehav: 0 aktier.

Anders Bernåker
Styrelsemedlem
Född: 1954
Bakgrund: Anders Bernåker är verksam som styrelseledamot. Han arbetar också
som utbildare och är en mycket omtyckt föreläsare och hans specialområden är
ledarskapsutveckling, ekonomistyrning och redovisningskonsultens roll i framtiden.
Anders är också aktiv i SRF (Sverige Redovisningskonsulters Förbund) där han är
vice ordförande och styrelseledamot sedan 2006.
Egna och närstående innehav: 0 aktier.

Anne Benjert
Styrelsemedlem
Född: 1953
Bakgrund: Anne Benjert har bakgrund som banktjänsteman hos ABN Bank i
Rotterdam samt som account manager för finance fastigheter, investment
advisor och special accounts under tiden 1976 till 1987. Anne Benjert
grundade Gregory International Consultants B.V. 1990 med verksamhet inom
financial management. Han är VD i flera Holländska, Tyska och Engelska
företag med anknytning till flera Svenska bolag. Anne Benjert har via bolaget
Gregory International Consultants B.V. sedan 2004 licens av Holländska
Riksbanken. Bolaget följer Holländska och Europeiska regelverk för
verksamheter inom financial management, det omfattar bland annat
compliance (KYC), hantering av finansiella risker, integritetsfrågor,
bolagsstyrning samt rapportering till Holländska Riksbanken.
Egna och närstående innehav: 2 576 434 aktier.
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ÅRSREDOVISNI NG
PromikBook AB (publ) 556217-5157
Styrelsen och verkställande direktören för PromikBook AB (publ) får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

FÖ R VALT N I N GSBER ÄT T ELSE
Verksamheten
Verksamheten har under året varit utveckling och försäljning av programvaran
Promik Analys samt utveckling och försäljning av internettjänsten
www.promikbook.com.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
Under året har www.promikbook.com etablerats på marknaden med en mängd
användare. En nyemission i bolaget har genomförts för att förbereda bolaget för den
utdelning som skett av PromikBook AB till aktieägarna av Business Control Systems
Sverige AB i januari 2014. I mars 2014 har bolaget listats på AktieTorget.

Framtida utveckling
Under 2014 kommer bolaget att fokusera på utveckling och försäljning av
internettjänsten www.promikbook.com. Genom den nyemission som bolaget
genomförde under februari och mars månad 2014 har detta lett till en ökad takt i
utvecklingen av www.promikbook.com samt ökat bolagets resurser inom försäljning
och marknadsföring.

Ägarförhållanden
Bolaget har under året varit ett helägt dotterbolag till Business Control Systems
Sverige AB, org nr 556605-4259. Moderbolaget är listat på AktieTorget.
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Flerårsöversikt
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusentals kronor.

Nettoomsättning
Resultat efter fin poster
Soliditet %

2013

2012

2011

2010

2009

2 278
-32
65

3 617
-17
12

2 882
-395
20

4 990
17
38

4 947
290
37

Resultatdisposition
Medel att disponera:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

5 484 861
865 494
-32 475

Summa

6 317 880

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning

6 317 880

Summa

6 317 880

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar
med tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING
2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

Nettoomsättning

2 278 132

3 617 141

Aktiverat arbete för egen räkning

3 715 000

2 037 212

609

16 885

5 993 741

5 671 238

-314 821

-508 925

SEK

Not

Rörelsens intäkter

Övriga externa intäkter
Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

1

-3 588 142

-3 419 421

Personalkostnader

2

-1 141 783

-1 178 026

-902 611

-531 543

-5 947 357

-5 637 915

46 384

33 323

1 065

88

Räntekostnader och liknande resultatposter

-79 924

-50 084

Summa finansiella poster

-78 859

-49 996

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-32 475

-16 673

0

-3 134

-32 475

-19 807

Avskrivningar/nedskrivningar av
materiella och immateriella tillgångar
Summa rörelsens kostnader

RÖRELSERESULTAT

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på periodens resultat

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
SEK

Not

2013-12-31

2012-12-31

9 610 225

6 728 439

9 610 225

6 728 439

58 316

127 713

58 316

127 713

9 668 541

6 856 152

Kundfordringar

963 541

1 391 089

Fordringar hos koncernföretag

181 063

180 763

Övriga fordringar

134 994

96 982

1 279 598

1 668 534

0

5 469

1 279 598

1 674 003

10 948 139

8 530 155

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara

3

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

4

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
SEK

Not

2013-12-31

2012-12-31

Aktiekapital

715 139

100 000

Reservfond

30 000

30 000

745 139

130 000

5 484 861

0

Balanserat resulat

865 494

885 302

Årets resultat

-32 475

-19 808

Summa fritt eget kapital

6 317 880

995 494

SUMMA EGET KAPITAL

7 063 019

995 494

773 946

756 849

0

5 452 962

Övriga skulder

1 865 788

273 262

Summa långfristiga skulder

2 639 734

6 483 073

408 946

453 404

0

8 943

Övriga skulder

688 416

482 624

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

148 024

106 617

1 245 386

1 051 587

10 948 139

8 530 155

Företagsinteckningar

900 000

900 000

Ansvarsförbindelser

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

5, 6

Bundet eget kapital

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit

7

Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
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KASSAFLÖDESANALYS
2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

Resultat efter finansiella poster

-32 475

-16 673

Avskrivningar på immateriella och materiella anl tillgångar

902 611

531 543

0

-3 134

870 136

511 736

Förändring av kortfristiga fordringar

388 936

141 644

Förändring av leverantörsskulder

-44 458

231 424

Förändring av kortfristiga skulder

238 257

-2 490 113

1 452 871

-1 605 309

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-3 715 000

-4 037 212

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-3 715 000

-4 037 212

6 100 000

0

0

5 642 521

-3 843 339

0

2 256 661

5 642 521

ÅRETS KASSAFLÖDE

-5 468

0

Likvida medel vid årets början

5 468

5 468

0

5 468

SEK
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Betald skatt

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Likvida medel vid årets slut
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR
2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas in yta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat
anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det
innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om
företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade
rabatter.
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas
och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Balanserade utgifter för Promik Analys
Balanserade utgifter för PromikBook
Inventarier
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NOTER

NOT 1 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER
2013-12-31
Revisionsbyrå
Parsells Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag
28 680

Summa revisionsbyrå
28 680

Revisionsuppdrag
20 124

Summa revisionsbyrå
20 124

2012-12-31
Revisionsbyrå
Parsells Revisionsbyrå AB

NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner, ersättningar och sociala kostnader:
Löner och
Ersättningar
Styrelse
Övriga anställda

0
888 024
888 024

Sociala kostnader

242 163

2013
1

2012
1

2

2

3

3

2013

2012

Pensions- Löner och
kostnader ersättningar
0
0
0

Pensionskostnader

0
843 247
843 247

0
0
0

229 200

NOT 3 BALANSERADE UTGIFTER FÖR PROGRAMVARA
2013-12-31

2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 060 062
3 715 000
11 775 062

4 022 850
4 037 212
8 060 062

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 331 623
-833 214
- 2 114 754

-897 281
-434 342
-1 331 623

9 610 225

6 728 439

Utgående planenligt restvärde
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NOT 4 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2012-12-31

656 225
656 225

656 225
656 225

-528 512
-69 397
-597 909

-431 310
-97 201
-528 511

58 316

127 714

NOT 5 EGET KAPITAL

Ingående värde

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
Resultat

Årets
resultat

100 000

30 000

885 303

-19 808

-19 808
5 484 861

19 808

Disposition enligt årsStämmobeslut
Omföring av föregående
Års resultat
Nyemission
Årets resultat
Utgående värde

615 139

-32 475
715 139

30 000

6 350 356

-32 475

NOT 6 UPPGIFTER OM MODERFÖRETAG
PromikBook AB är ett helägt dotterföretag till Business Control Systems Sverige AB (publ),
organisationsnummer 556605-4259 med säte i Stockholm.
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NOT 7 CHECKRÄKNINGSKREDIT
2013-12-31
Säkerheter
Företagsinteckning

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

2012-12-31

900 000
900 000

900 000
900 000

900 000
773 946

900 000
756 849

Underskrifter
Göteborg 2014-05-02

Hans Orre, VD

Eva Orre

Hans Sandström, Styrelseordförande

Min revisionsberättelse har lämnats i Stockholm 2014-05-12
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