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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie är att upplysa vilka tidiga varningssignaler det finns för att 

förutse en konkurs utifrån finansiella nyckeltal.  
 

Teoretiska perspektiv: Här presenteras den valda teorin angående alla nyckeltal: omsättning, 

omsättningstillväxt, vinstmarginal, soliditet, årets resultat, kassalikviditet, balanslikviditet, 

räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital, 

tillgångarnas omsättningshastighet, kundfordringars omsättningshastighet och lagrets 

omsättningshastighet.  

 

Metod: För att uppfylla syftet används en kvantitativ forskningsansats. Totalt åtta företag har 

studerats utifrån deras årsredovisningar. För att kunna se skillnader har de studerade företagen 

valts med olika status, fyra aktiva och fyra inaktiva företag.  

 

Empiri: Empirin startar med en introducering av alla de studerade företagen och avslutas med en 

sammanställning av företagens nyckeltal genom en femårsperiod.  

 

Slutsats: Studiens resultat tyder på att nyckeltalen för lönsamhetsmåtten, kapitalstrukturen och 

den finansiella balansen är de nyckeltal som tydligast visar varningssignaler i ett tidigt stadie och 

kan hjälpa för att förhindra en konkurs. Studien visade att nyckeltalen för kapitalomloppet och 

kassalikviditeten inte visade några varningssignaler för konkurs, men var ett bra sätt att säkerställa 

verksamhetens effektivitet.  

Nyckelord: Lönsamhetsmått, kapitalstruktur, finansiell balans, kapitalomlopp, omsättning, 

omsättningstillväxt, vinstmarginal, soliditet, årets resultat, kassalikviditet, balanslikviditet, 

räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital, 

tillgångars-, kundfordringars- och lagrets omsättningshastighet. 



 

Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to inform which early warning signals there are for 

predicting a bankruptcy based on financial ratios. 

Theoretical perspectives: Here is the chosen theory presented regarding all key ratios: turnover, 

sales growth, profit margin, financial strength, profit for the year, cash flow, balance liquidity, 

return on total capital, return on equity, return on capital employed, turnover rate of the total 

assets, turnover rate of accounts receivable and turnover rate of the inventory. 

Methodology: A quantitative research approach is used to fulfill the purpose. A total of eight 

companies have been studied based on their annual reports. To be able to see differences, the 

companies studied have been chosen with different status, four active and four inactive 

companies. 

Empirical foundation: The empirical foundation starts with an introduction of all the studied 

companies and ends with a conclusion of the companies' key ratios through a five-year period. 

Conclusions: The results of the study indicate that the key ratios for the profitability measures, 

the capital structure and the financial balance are the key indicators that most clearly show early 

warning signals and can help prevent bankruptcy. The study showed that the key ratios for the 

capital turnover and cash flow did not show any warning signals for bankruptcy but was a good 

way to ensure the efficiency of the business.  

Keywords: Profitability measures, capital structure, financial balance, capital turnover, turnover, 

sales growth, profit margin, financial strength, profit for the year, cash flow, balance liquidity, 

return on total capital, return on equity, return on capital employed, asset-, accounts receivable- 

and inventory turnover rate.
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1. Inledning 
I inledningen kommer en introduktion på bakgrund och problemdiskussion. Här tas även 

syftet och frågeställningen upp.  

1.1  Bakgrund 

Sverige är ett land som har legat på högkonjunktur över en tid nu men det är mycket som 

pekar på att utvecklingen börjar gå mot lågkonjunktur (Ekonomifakta, 2018). De relativt låga 

räntenivåerna på bolånen höjs succesivt då Riksbanken beslutat att reporäntan höjs med 0,25 

procentenheter. Landets bruttonationalprodukt, BNP förväntas minskas och ekonomin 

drabbas i form av att allt fler företag läggs ner och arbetslösheten ökar (Riksbank, 2018). 

Företag blir allt viktigare i dagens samhälle då det bidrar till en bättre levnadsstandard och 

minskar arbetslösheten i landet. Under år 2018 ökade antalet konkurser med hela 11 procent 

från föregående år (Creditsafe 2019a). Creditsafe (2019a) presenterade enligt deras statistik 

att totalt 6 178 svenska företag och 17 841 anställda drabbades av dessa konkurser. Creditsafe 

(2019b) rapporterade att redan de två första månaderna under 2019 har antalet konkurser ökat 

med fem procent, totalt 488 konkursföretag. Creditsafe (2019c) visade i sin branschstatistik 

att konkurser inom byggbranschen var störst under år 2018, direkt efter kommer detaljhandeln 

med totalt 337 företagskonkurser under år 2018. Statistiken visar en tydlig trend, och det är att 

konkurserna kommer att fortsätta öka i den takt som den har gjort genom åren. För att undvika 

att detta sker så är det viktigt att förstå i ett tidigt skede när det börjar gå dåligt för företaget så 

det kan åtgärdas. Fortlevnadsprincipen är en redovisningsprincip som säger att ett företag ska 

förutsätta att fortsätta driva sin verksamhet under en överblickbar tid 2 kap. 4 § första stycket, 

ÅRL. Om företag förutsätter någonting annat än detta så måste åtgärder vidtas. 

En konkurs uppstår när ett bolag inte kan betala av sina skulder till dess fordringsägare under 

en längre tid. Både aktieägarna och fordringsägarna, såsom leverantörer och anställda kan 

ansöka om att ett företag ska försättas i konkurs. När ett företag försätts i konkurs så 

likvideras företaget och alla tillgångar tas hand om av en konkursförvaltare som blir tilldelad 

av tingsrätten. Konkursförvaltaren fördelar bolagets tillgångar för att betala av skulderna i 

turordning (Kronofogden, u.å.a). För de anställda som drabbats av att deras arbetsgivare har 

försatts i konkurs finns det en statlig lönegaranti. Detta innebär att de har ett statligt skydd och 

deras obetalda löner betalas ut genom Länsstyrelsen istället för arbetsgivaren (Kronofogden, 

u.å.b). När ett företag har gått i konkurs så kan ägarna överlåta verksamheten till någon annan 

och kan på så sätt bilda ett nytt bolag med samma varumärke. Detta innebär att de anställda 

som blivit uppsagda i samband med konkursen får företrädesrätt hos förvärvaren (KFS, u.å.).  

Marknaden förändras ständigt och det blir svårare för företag att överleva på lång sikt. Flera 

faktorer kan medföra svårigheter för företag inom detaljhandeln och kan leda till obestånd om 

det inte går bra nog för dem. En av dessa faktorer kan vara att företagen inte studerade deras 

nyckeltal noga för att göra förändringar och förhindra en konkurs. Park Lane Fashion AB som 

sålde klassiska amerikanska/brittiska modekläder och Club Xprs AB, som sålde lågpriskläder 

för damer, herrar och barn är två av de aktiebolagen som gick i konkurs under år 2018. Park 
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Lane Fashion AB hade en omsättning på 90 miljoner kronor och 23 anställda medan Club 

Xprs AB hade en omsättning på 50 miljoner kronor och 39 anställda. 

Amakaj AB, med en omsättning på 11 miljoner kronor och 9 anställda, och Best of Brands i 

Stockholm AB, med en omsättning på 270 miljoner kronor och 129 anställda är två av de 

konkursdrabbade företagen under början av år 2019 inom detaljhandeln. Dessa fyra företag 

har påverkat den svenska ekonomin och har drabbat även andra intressenter såsom anställda, 

kreditinstitut, aktieägarna, leverantörer och kunder.  

1.2  Problemdiskussion 

Det finns flera olika perspektiv på undersökningen av konkurser, exempelvis tar Alm (2009) 

upp hur en konkurs påverkat individen psykiskt men har inte gått in på djupet på vad det är 

som har gjort att företaget gått i konkurs och hur det hade kunnat undvikas utifrån att kolla på 

de finansiella nyckeltalen. Alm (2009) kommer fram i sin studie att de anställda inte påverkas 

på samma sätt om alla anställda sägs upp samtidigt jämfört vid uppsägning av enskilda 

medarbetare. Detta då Alm (2009) menar att känslan av utanförskap och ensamhet försvinner 

vid en sådan situation. Däremot kan en konkurs bidra till en ökad stress för att den anställda 

står utan arbete och måste hitta ett annat sätt att försörja sig och sin familj. Andra studier tar 

upp bankernas perspektiv av en konkurs och hur de ska undvika att hamna i en sådan 

situation. Tidigare studier, Beaver (1966) och Altman (1982) har visat att det går att 

prognostisera om ett företag kommer att hamna på obestånd eller inte om de finansiella 

nyckeltalen studeras, både separat och gemensamt. De är alla utländska studier och gör 

statistiska beräkningar på utländska företag.  

Denna studien kommer att gå in på djupet på flera finansiella nyckeltal för att se vilket 

nyckeltal som visar starkast på att företaget kommer att ha finansiella svårigheter och tillslut 

hamna på obestånd. Purves & Nickblock (2018) undersökte förhållandet mellan finansiella 

och icke-finansiella nyckeltal för att förutse framgångsrika och misslyckande företag i USA 

och Australien. De kom fram till i sin studie att både de finansiella och icke-finansiella 

nyckeltalen kan gemensamt förbättra förmågan att förutse utvecklingen av ett företag och vara 

hjälp till att visa vad i verksamheten som behöver förbättras för framgång. Dong, Tian & 

Chen (2018) kom fram till samma resultat som Purves & Nickblock (2018) i deras studie, att 

de finansiella nyckeltalen kan vara till hjälp för att förutse ett företags risk för misslyckande. 

Appiah & Abor (2009) har tidigare undersökt medelstora tillverkningsföretag i Storbritannien 

finansiella rapporter under en viss period för att se om konkurser kan förutsägas genom att 

utveckla Altmans (1982) ”Z-score”-modell. Deras studie visade en riktighet på 93,3 % och 

kunde med hjälp av Altmans (1982) modell förutse konkurser. Flera studier har kommit fram 

till att denna modell är inte direkt applicerbart i Sverige av olika skäl, såsom att lagar och 

regler skiljer sig åt mellan länderna. Det finns tidigare studier som tar upp tidiga signaler för 

att förutspå företagskonkurser men däremot är det mest ett fokus på kreditgivarens perspektiv. 

Kilic & Munezero (2016) gör en statistisk undersökning på kreditbedömning vid konkurser 

och varningssignaler. 

I denna studie kommer fokus att ligga på det ekonomiska perspektivet och finna en metod för 

att förutse konkurser med hjälp av utvalda faktorer. Det finns tidigare intressanta utländska 

studier som tagit upp denna frågan men denna studien kommer att fokusera på konkursföretag 

i Sverige då regelverket skiljer sig åt mellan de olika länderna. De tidigare studierna är även 
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äldre och kan komma ha förändrats och på så sätt vara inaktuella. Alternativt kommer min 

studie att bevisa att det de har kommit fram till i tidigare studier för flera år sedan, gäller än 

idag även i Sverige. Det finns kritik som har riktats mot de traditionella finansiella 

nyckeltalen då några anser att nyckeltalen kan manipuleras på ett antal olika sätt och visar på 

så sätt inte alltid en korrekt bild av företaget. Det finns även kritik för att det inte är jämförbart 

mellan olika branscher av flera skäl. Det har däremot visat sig att finansiella nyckeltal kan 

vara bra till att upptäcka tidiga varningssignaler när ett företag börjar gå dåligt, det kan vara 

andra nyckeltal för olika branscher men det kommer att undersökas vilka nyckeltal som visar 

den starkaste varningssignalen inom detaljhandeln. De flesta studierna som tidigare gjorts har 

antingen bekräftat eller vidareutvecklat Altmans modell då den visat störst träffsäkerhet. 

Tidigare studier såsom Kedner (1972), Beavers (1966), Springate (1978), Altman (1982), 

Appiah & Abor (2009), Lundèn & Ohlsson (2006), Koponen (2003), Alkhatib och Al Bzour 

(2011), Kiyak och Labanauskaite (2012), Rahnamai Roudposhti och Alikhani & Maranjouri 

(2009) är tidigare studier som visar att lönsamhetsmått, kapitalstrukturen och den finansiella 

balansen är de bästa nyckeltalen för att i ett tidigt stadie kunna förutse konkurser. Därför 

kommer nyckeltal som är relaterade till lönsamhetsmåtten, kapitalstrukturen och den 

finansiella balansen att undersökas vidare i svenska företag. 

1.3  Syfte 

Syftet med denna studie är att upplysa vilka tidiga varningssignaler det finns för att förutse en 

konkurs utifrån finansiella nyckeltal. Detta då företagaren ska få en möjlighet att upptäcka det 

i ett tidigt stadie och försöka agera på ett annat sätt för att rädda företaget, alternativt likvidera 

företaget.  

1.4  Frågeställning 

Syftet har resulterat till nedanstående frågeställning: 

• Vilka tidiga varningssignaler finns det innan ett företag försätts i konkurs?  
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2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning och finansiella varningssignaler 

som är relevant för denna studien.   

2.1  Tidigare forskning 

Kedner (1972) genomförde en omfattande undersökning vad gäller konkurser i det svenska 

näringslivet under 1960-talet. Delegationen för mindre och medelstora företag gav Kedner 

(1972) detta som uppdrag då antalet konkurser ökade drastiskt med 152 procent under den 

perioden. Syftet med lektorns studie var att undersöka vilka faktorer som med stor sannolikhet 

orsakade konkurser bland företagen och undersöka betydelsen av dessa faktorer. Kedner 

(1975) tar senare fram ett antal rapporter i sin doktorsavhandling, en av undersökningarna var 

att koncentrera sig på företagets ekonomiska utveckling före konkurs, samt granska 

förhållandet mellan tillgångar, skulder, eget kapital, lönsamhet och likviditet. Kedner (1975) 

kom fram till ett intressant resultat, och det var att nyckeltal kan användas som verktyg för att 

förutse konkurser bland företag. Konkursfaktorerna som utmärktes i Kedners (1975) studie 

var; 

1. Lönsamhet (32 procent) – Låg omsatt kvantitet och tryckta priser till följd av hård 

konkurrens, tillfredsställande omsatt kvantitet men för låga priser, kraftigt stigande 

kostnader för löner, varuinköp, hyror etc., onormala kundförluster och stora 

räntekostnader. 

 

2. Faktorer utanför ledningens kontroll (19 procent) – Konjunkturnedgång, 

strukturomvandling, oförutsedda ekonomiska svårigheter, stölder, personliga problem 

(sjukdom) etc.  

 

3. Finansiering (14 procent) – För litet startkapital, för litet tillskott av eget kapital med 

hänsyn till expansion, bristande kreditmöjligheter inklusive kreditrestriktioner och 

stora ägaruttag.  

 

4. Planering och kontroll (11 procent) – Den interna planeringen, exempelvis 

budgetering och kalkylering var inte tillräckligt bra. Den externa redovisningen var 

även bristfällig. 

Sammanfattningsvis studerades totalt sett 4 447 antal konkursföretag, vilket innebär att 

majoriteten, hela 1 471 företag, hamnade i obestånd på grund av dålig lönsamhet och är därför 

den största konkursfaktorn enligt Kedner (1975).  

Beavers (1966) studie har legat till grund för flera andra modeller som har vidareutvecklats 

för att prognostisera konkurser. Beaver (1966) studerade 79 industriföretag som hamnat i 

obestånd och jämförde dem med lika många framgångsrika företag av samma storlek och från 

samma bransch. Analysen baserades på information från de finansiella rapporterna, såsom 

resultat- och balansräkning. Beaver (1966) granskade utvecklingen av företagens finansiella 

nyckeltal under en femårsperiod före konkurs. Nyckeltalen som undersöktes var bland annat 

soliditet, likviditet och räntabilitet. Beaver (1966) undersökte nyckeltalen individuellt och 
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gjorde en jämförelseanalys mellan det misslyckade och framgångsrika företaget i samma 

bransch. Jämförelseanalysen visade tydliga skillnader mellan dessa företag och de största 

skillnaderna visade sig vara kassalikviditet och soliditeten. Med hjälp av denna metod kunde 

Beaver (1966) förutsäga ekonomiska kriser i ett företag som i sin tur kommer leda till 

konkurs.  

Altman (1982) vidareutvecklade Beavers (1966) modell för att kunna på ett bättre sätt 

prognostisera konkurser på amerikanska tillverkningsföretag. Studien baserades på ett urval 

av 33 aktiva företag och 33 företag som gått i konkurs. Altmans (1982) modell kallas för Z-

scoremodellen och analyserar nyckeltalen i förhållande till varandra. Modellen uttrycks i en 

regressionsformel där fem olika nyckeltal tas hänsyn till för att få fram ett Z-värde som visar 

hur stor sannolikhet det är att ett företag kommer att hamna i obestånd. De fem nyckeltalen 

som användes var bland annat rörelsekapitalet i förhållande till de totala tillgångarna, 

balanserade vinster i förhållande till de totala tillgångarna, resultat före ränte- och 

skattekostnader i förhållande till totala tillgångarna, marknadsvärdet i förhållande till de totala 

skulderna och omsättningen i förhållande till de totala tillgångarna.  

Appiah & Abor (2009) vidareutvecklar Altmans (1982) modell och visar i deras studie att 

konkurser kan förutses genom att kolla närmare på företagens finansiella rapporter. Korrekt 

information och god tolkningsförmåga är enligt dem grunden till att få en absolut riktighet för 

att med stor sannolikhet förutse en konkurs. Appiah & Abor (2009) tar upp i deras studie att 

de ser ett förhållande mellan olika nyckeltal då en faktor kan ha en stor påverkan på en annan 

faktor. De trycker även på att det bör tas hänsyn till vilken bransch det är vad gäller krediter 

då det kan ge en snedvriden bild om flera olika branscher jämförs med varandra. Altman, 

Haldeman & Narayanan (1977) tar upp att företagets storlek har en viss inverkan på företagets 

sannolikhet att gå i konkurs men Appiah & Abor (2009) visade i deras studie att företagets 

storlek inte hade någon påverkan alls på de finansiella förhållandena. Detta påstående 

stämmer överens med vad Horrigan (1965) och Beaver (1966) kom fram till i deras studie.  

Rahnamai Roudposhti, Alikhani & Maranjouri (2009) studerade skillnaderna mellan två 

konkursmodeller, Tafflers och Falmers modell. Dessa visade signifikanta skillnader då 

Falmers modell var mer konservativt och förutsåg fler företagskonkurser med hela 70 procent. 

Studiens resultat visade att det går att förutse ett företags konkurs i ett tidigt stadie med hjälp 

av olika modeller och rekommenderar att använda modeller utvecklade av Altman och Ohlson 

i framtiden. De nyckeltal som båda modellerna hade gemensamt var inom kapitalstrukturen, 

likviditeten och lönsamheten.  

Alkhatib & Al Bzour (2011) undersökte om det går att förutse en konkurs, samt undersöka 

effekten av de ekonomiska förhållandena bland konkursföretag i Jordanien, mellan 1990–

2006, genom att använda modellerna utvecklade av Altman (1968) och Kida (1998). 

Resultatet visade att Altmans modell var bäst lämpad för att förutse företagskonkurser då 

modellen hade en träffsäkerhet på 93,8 procent. Studien visade även att företag i Jordanien 

inte använde sig utav dessa modellerna och kunde därför inte förutse en konkurs i förväg.  

Kiyak & Labanauskaite (2012) studerade flera litauiska företags finansiella rapporter för ett 

räkenskapsår och applicerade redan utvecklade modeller för att förutse företagskonkurser. De 

kom fram till i sin studie att Altmans modell var bäst för att förutse företagskonkurser, samt 
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att de får fram ett bättre resultat om de jämför de olika modellernas resultat mot varandra 

innan företagsledarna tar vidare beslut.  

Springate (1978) gjorde en studie där han analyserade både aktiva och konkursdrabbade 

företag i Kanada. Springate (1978) utvecklade Altmans Z-scoremodell, Springate modellen, 

för att förutspå konkurser i ett tidigt stadie med hjälp av nyckeltal. Träffsäkerheten i denna 

studie visade sig vara 92,5 procent. De nyckeltal Springate (1978) kom fram till att de visa 

tidiga varningssignaler och kunde hjälpa med att särskilja friska företag ifrån 

konkursdrabbade var följande:  

• Rörelsekapital/Totala tillgångar 

• Rörelseresultat/Totala tillgångar  

• Resultat före skatt/Kortfristiga skulder 

• Omsättning/Totala tillgångar 

 

Talebnia, Karmozi & Rahimi (2016) studerade 362 företag i Iran för att se om de kan förutse 

företagskonkurser innan det sker. Detta studerades genom att kolla på företagens 

årsredovisningar och se ifall några av de tidigare framtagna modellerna, Ohlson (1980) och 

Springate (1978) kan ge tidiga varningssignaler. Enligt Talebnia, Karmozi & Rahimi (2016) 

studie så var Springate modellen bäst då modellen hade en träffsäkerhet på 88 procent. 

Talebnia, Karmozi &Rahimi (2016) modells nyckeltal kommer, som i Springates (1978), från 

företagens resultat- och balansräkningen, samt kassaflödesanalysen. Det var enligt dem viktigt 

att kolla på kapitalstrukturen, likviditeten och lönsamheten. 

Engström (2002) skriver i den välkända redovisningstidningen Balans vilka nyckeltal som han 

tycker är viktiga för att kunna förebygga att ett företag hamnar på obestånd i framtiden. Ett 

par finansiella nyckeltal som han nämner är soliditet, rörelsekapital och likviditetsmått såsom 

likvida medel, kassa- och balanslikviditet. Dessa finansiella nyckeltal ska enligt Engström 

(2002) vara till hjälp för revisorerna att få en bra överblick på verksamhetens ekonomiska 

ställning och kunna ta ett beslut om vad som ska skrivas i revisionsberättelsen.  

Lundèn & Ohlsson (2006) skriver att kassalikviditet är ett av de viktigaste nyckeltalen då en 

låg siffra ger starka varningssignaler på att företaget inte har tillräckligt med likvida medel för 

att klara av sina skulder på kort sikt. Enligt dem betyder det att den bakomliggande 

lönsamheten är låg och kommer därför få ekonomiska problem i framtiden.  

Koponen (2003) tar upp i sin avhandling ett antal varningssignaler som uppstår innan ett 

företag får ekonomiska problem och hamnar på obestånd. Dessa varningssignalerna är när ett 

företag har en dålig lönsamhet, brister i likviditet eller har en ökad skuldsättning. Koponen 

(2003) kommer fram till att en ökning av skatteskulder och oförmåga att betala dem är ett 

stort problem och bör se det direkt som en varningssignal.  Koponen (2003) kom fram till att 

det är stor varningssignal om företagets redovisningssystem var bristfällig eller att det inte 

finns en intern redovisning överhuvudtaget. Detta då Koponen (2003) anser att de tappar 

kontrollen över sina räkenskaper och kan inte följa upp hur det går för verksamheten. Det tas 

även upp att det är en stor varningssignal om företagarna binder för stort kapital eller binder 

kapital långsiktigt istället för att försöka omsätta kapitalet och återinvestera det i 

verksamheten. Avslutningsvis visade Koponens (2003) avhandling att det syntes en trend 
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innan ett företag hamnade i konkurs, och det var att omsättningen avtog med tiden eller att 

kostnaderna för företaget ökade, vilket resulterade i att företagen inte kunde täcka sina skulder 

som fortsatte öka över tiden. Detta framgår tydligt från Koponens (2003) grafer för ena 

fallstudien, se nedan. 
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2.2  Finansiella varningssignaler  

Ekonomistyrning är ett verktyg för företaget att uppnå sina ekonomiska mål genom 

exempelvis att analysera och mäta finansiella nyckeltal. De finansiella nyckeltalen är ett bra 

hjälpmedel för att ge företagen en överskådlig bild. Detta då de blir medvetna om hur de 

ligger till ekonomiskt i förhållande till föregående månad/års interna siffror, alternativt hur 

de ligger till i marknaden jämfört med andra företag i samma bransch (Bergstrand, 2003). De 

nyckeltal som kommer ge en djupare förståelse för företagets utveckling och ekonomiska 

ställning är omsättningstillväxt, vinstmarginal, EBITDA, årets resultat, soliditet, 

kassalikviditet, balanslikviditet, räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital, 

räntabilitet på sysselsatt kapital, tillgångars-, kundfordringars- och lagrets 

omsättningshastighet.  

2.2.1 Omsättningstillväxt 

Omsättningen är ett lönsamhetsmått som visar hur mycket ett företag har sålt varor- och/eller 

tjänster på marknaden. I en resultaträkning benämns omsättningen oftast som nettoomsättning 

och avser försäljningsintäkterna från affärsverksamhetens huvudsakliga affärsidé. 

Omsättningen är bra för att jämföra med budget eller föregående års siffror för att veta hur 

företaget ligger till med försäljningen (Carlson, 2014).  

Carlson (2014) skriver att omsättningstillväxt är ett nyckeltal som visar ett företags tillväxt av 

lönsamheten i förhållande till marknaden, samt visar hur företagets omsättning har växt 

internt. Nyckeltalet är ett perfekt mått för att jämföra lönsamheten med den totala marknaden 

för att visa om företaget växer i en snabbare eller långsammare takt än marknaden. Ett företag 

måste växa på en konkurrensutsatt marknad. Om de inte gör det så riskerar de att förlora sina 

kunder till konkurrenterna och lönsamheten blir successivt sämre. Däremot behöver tillväxt 

bevakas så att det inte blir en negativ tillväxt och blir på så sätt misslyckande. Carlson (2014) 

skriver att ett företag alltid bör sträva efter att ha en större tillväxt än föregående år, om det 

inte gör det så bör det ses som ett tecken på misslyckande och bör satsa hårdare nästa år.  

 

”Ett företags tillväxt är vad som gör det större, och ofta även starkare”. 

Carlson (2014, s. 51) 
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2.2.2 Vinstmarginal 

Vinstmarginalen är ett nyckeltal som förklarar lönsamheten i ett företag. Nyckeltalet visar hur 

stor vinstandelen är av omsättningen när resultatet mäts före räntekostnader. Överskottet ska 

räcka till ränta och avkastning till ägarna. Detta innebär att ju högre marginal, desto bättre 

lönsamhet och bättre välmående för företaget. Om vinstmarginalen är 20 % i ett företag så 

innebär det att företaget tjänat 0,20 kronor på varje intjänad krona. Vinstmarginalen är 

användbar vid lönsamhetsanalyser och vid förklaring av andra ekonomiska samband. 

Vinstmarginalen kan förbättras genom att minska verksamhetens kostnader eller öka 

intäkterna. Måttet tar inte hänsyn till hur företaget finansierar sin verksamhet, vilket innebär 

att företaget kan ha en hög vinstmarginal samtidigt som företaget är högt belånat. Nyckeltalet 

fungerar utmärkt för att jämföras med andra konkurrenter i samma bransch. Vinstmarginal 

definieras som resultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter genom verksamhetens 

omsättning (Carlson, 2014). 

 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

2.2.3 Årets resultat 

Årets resultat är viktigt för att se hur det har gått för företaget efter alla dess kostnader. 

Nettoresultatet efter de finansiella posterna ses över här i detta fallet. Alla företag eftersträvar 

ett positivt resultat för att antingen återinvestera beloppet i verksamheten eller betala ut till 

aktieägarna. Ett negativt resultat behöver inte alltid vara dåligt, utan det kan betyda att 

företaget har investerat ett stort belopp i verksamheten och vänder tecknet nästkommande år. 

Det bör ge varningssignaler om ett företag får ett negativt resultat flera år i rad. Årets resultat 

beräknas genom att verksamhetens alla kostnader dras bort från företagets totala omsättning.  

 

Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 = Intäkter − Kostnader 
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2.2.4 Soliditet 

Carlson (2014) tar upp att ett av de viktigaste finansiella nyckeltalen som ofta används i 

företag är soliditet. Soliditet är ett långsiktigt mått på den finansiella balansen och visar ett 

företags långsiktiga betalningsförmåga. Nyckeltalet anger hur stor andel av tillgångarna som 

är finansierade med det egna kapitalet. Carlson (2014) skriver att detta finansiella nyckeltalet 

visar hur mycket ett företag är beroende av finansiering från externa finansiärer. Hur starkt ett 

företagets stabilitet är beror helt och hållet på hur stort företagets behov är av främmande 

kapital för att finansiera tillgångarna. Carlson (2014) menar att ju större andel av tillgångarna 

som finansierats med externt kapital desto känsligare blir företaget för räntekostnader och 

amorteringar. Med andra ord anger soliditet hur förmöget ett företag är och dess förmågan att 

klara förluster. Ett starkt internt kassaflöde är därför bra att ha för en fortsatt stabil verksamhet 

vid säsongsvariationer och andra externa störningar. Ju högre värde på soliditeten desto bättre 

är det då ett lågt värde på soliditeten innebär att eget kapital-andelen är för låg och domineras 

av främmande kapital, exempelvis lån. Enligt Upplysningscentralen (u.å.) finns det tre 

tillvägagångsätt för att öka soliditeten. Det första är genom att företagets genererade vinst 

återinvesteras, amortering av skulder och genom att ägarna skjuter till medel i företaget i form 

av nyemissioner. Ägarnas avkastningskrav brukar oftast vara högre än de externa 

finansiärernas räntekrav, vilket innebär att det egna kapitalet är den dyraste alternativet för 

finansiering av verksamheten. Den önskvärda nivån på soliditeten är därför mellan 30–40 

procent enligt Carlson (2014). Enligt Creditsafe (2019d) ligger medianen på branschvärdet 

soliditet för detaljhandelsföretag på 42,3 %. Carlson (2014) skriver att soliditet kan delas upp 

i två grupper, aktiv och passiv soliditet. Aktiv soliditet är det som vi har tidigare varit inne på 

gällande den finansiella kontrollen, alltså hur företaget förmår att hantera den lånevolym som 

företaget har och klarar förluster. Den passiva soliditeten är ett företags buffert att motstå 

störningar långsiktigt. Carlson (2014) menar att företagets lönsamhet påverkar soliditeten 

både på ett direkt och indirekt sätt. Soliditet räknas ut genom att sätta det egna kapitalet och 

egna kapital-andelen av obeskattade reserver i förhållande till det totala kapitalet (Carlson, 

2014). 

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 +  (𝑂𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝑥 0,78)

Totalt kapital
 

 

2.2.5 Likviditet 

Carlson (2014) skriver att likviditet är viktigt för den kortsiktiga betalningsförmågan. Likvida 

medel består av kontanter och oftast den outnyttjade delen av företagets checklimit. Likvida 

medel är en nödvändighet för alla företag för att kunna klara av verksamhetens kostnader, 

såsom inköp, hyror och lönekostnader. Höga värden på likvida medel anses vara bra då det 

indikerar på att det finns ett högt kassaflöde och att det är en lönsam verksamhet. 

Kundinbetalningarna kommer inte alltid in i tid och kan försenas av olika skäl. En kund 

kanske inte har fått fakturan, har själv likvida problem, har ett annat betalningssystem etc. 

Dessa störningar bör därför backas upp med en likviditetsbuffert så att företaget inte riskeras 
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att få både kortsiktiga och långsiktiga betalningsproblem. Det är enligt Carlson (2014) 

önskvärt att ha en likvidreserv som uppgår till 2 veckors normala utbetalningar.  

 

2.2.5.1 Kassalikviditet 

Kassalikviditet är ett kortsiktigt mått på den finansiella balansen och visar hur mycket av de 

kortfristiga skulderna ett företag kan täcka med de likvida medlen i kassan. Nyckeltalets kvot 

på 100 procent eller mer betyder enligt Carlson (201) att företaget kan betala av alla sina 

kortfristiga skulder direkt utan att behöva avveckla någonting. Om kvoten ligger på en 

jämviktsnivå innebär det att kredittiderna för kunderna och kredittiderna erhållna från 

leverantörerna ligger relativt lika, exempelvis 30 dagars kredittid både erläggs och erhålls. 

Detta innebär att det inte blir brist på likvida medel i en sådan situation. Om däremot kvoten 

är mindre än 100 procent och möjligheten att omsätta varulagret omgående inte finns, måste 

företaget antingen ta långsiktiga lån eller avveckla sina andra tillgångar, såsom 

anläggningstillgångar för att klara av sina kortfristiga skulder. Carlson (2014) menar att 

oavsett vilket alternativ ett företag väljer, så är det någonting som kommer försvaga företagets 

ekonomiska ställning. För att försöka undvika att en sådan situation uppstår anser Carlson 

(2014) att företaget bör bevaka och styra den kortsiktiga balansen. Kassalikviditet räknas ut 

genom att ställa omsättningstillgångar, exklusive varulager i förhållande till de kortfristiga 

skulderna (Carlson, 2014). 

 

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
Omsättningstillgångar − Varulager

Kortfristiga skulder
 

 

2.2.5.2 Balanslikviditet 

Carlson (2014) skriver att den största skillnaden mellan kassalikviditet och balanslikviditet är 

att det sistnämnda tar hänsyn till företagets varulager. Vid en effektiv lagerhantering bör dessa 

två nyckeltalen ligga så nära varandra som möjligt. Finns det däremot ett stort gap så ger det 

en indikation på att lagerhanteringen inte är effektiv och lagerrutinerna bör ses över då detta 

innebär att det är en hög kapitalbindning i lagret. Detta kan som följd få ökade ränteförluster 

och en större risk för inkurans. Carlson (2014) rekommenderar att balanslikviditeten ska 

användas om ett företag har en hög andel kontantförsäljning och ett högt varulager. 

Balanslikviditet definieras som kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 

(Carlson, 2014) 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder
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2.2.6 Räntabilitet på total kapital 

Räntabilitet på totalt kapital är ett lönsamhetsmått som är relaterad till kapitalet samt visar hur 

effektivt ett företags investeringar och bundna resurser har använts för att generera vinst för 

företaget. Kostnaderna för finansieringen tas bort i dessa räkenskaper då måttet fokuserar på 

effektiviteten i kapitalbindningen, oavsett var kapitalet kommer ifrån (kortfristiga skulder, 

bank eller ägare). 

Måttet definieras som resultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i förhållande till det 

totala kapitalet (Carlson, 2014). 

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

2.2.7 Räntabilitet på eget kapital 

Carlson (2014) skriver att eget kapital är det kapital som utgör företagets aktieägares 

tillskjutna medel. Det innebär att företaget har en skuld gentemot aktieägarna. Eget kapital 

består både av bundet- och fritt kapital. Det bundna kapitalet får inte delas ut till aktieägarna 

eller förbrukas genom förluster. Om det bundna kapitalet understiger mer än 50 procent av det 

registrerade aktiekapitalet så måste styrelsen snarast upprätta en kontrollbalansräkning enligt 

25§ ABL. Kontrollbalansräkningen är ett sätt för företaget att skydda kapitalet. Här måste 

beslut tas angående om de ska tillskjuta mer kapital i form av aktieägartillskott och 

nyemission eller likvidera företaget för att inte bli personligt betalningsansvariga och bidra 

med mer försummelse. Det fria kapitalet är kvarhållna vinstmedel som kan delas ut till 

aktieägarna eller hållas kvar i företaget. Det egna kapitalet används i flera olika mått för att 

räkna ut avkastningen. Räntabilitet på eget kapital är det nyckeltal som främst riktar sig till 

aktieägarna och har stor betydelse för att ha en balanserad tillväxt. Räntabilitet på eget kapital 

och soliditet hänger mycket ihop då det krävs att ha en kontrollerad och bra soliditet innan 

företaget kan ge avkastning till aktieägarna. Räntabilitet på eget kapital visar hur väl företaget 

har utnyttjat det egna kapitalet genom att förse med ett positivt nettoresultat efter de 

finansiella kostnaderna. Desto högre procentsats, desto högre avkastning får företagets ägare. 

Måttet tar hänsyn till kostnaderna för det främmande kapitalet då nettoresultatet finns i 

beräkningarna. Räntabilitet på eget kapital definieras som nettoresultatet efter skatt delat med 

det egna kapitalet plus eget kapital-andelen av obeskattade reserverna. Detta då endast 

beskattade medel kan delas ut till ägarna (Carlson, 2014). 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑥 (1 − 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡)

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + (0,78 𝑥 𝑂𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟)
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2.2.8 Räntabilitet på sysselsatt kapital 

Räntabilitet på sysselsatt kapital är väldigt likt räntabilitet på totalt kapital med den skillnaden 

att icke räntebärande skulder såsom leverantörsskulder har tagits bort från beräkningarna. 

Detta då måttet vill visa avkastningen på det lånade kapitalet som är kostsam och kräver en 

avkastning. Ett högt värde indikerar på att en investering kan vara lönsam för företaget. För 

att öka avkastningen på sysselsatt kapital kan företag förbättra rörelseresultatet genom 

exempelvis höja priserna för en högre omsättning, förhandla fram ett bättre pris och kredittid 

hos leverantörerna, minska banklånet, alternativt förhandla bättre villkor hos långivaren. Med 

detta nyckeltalet kan företag på ett effektivt sätt styra kapitalbindningen och kapitalstrukturen. 

Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som resultat efter avskrivningar plus finansiella 

intäkter genom räntebärande kapital. Med räntebärande kapital menas de skulder som 

företaget vanligtvis behöver betala ränta på (Carlson, 2014).  

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

2.2.9 Omsättningshastighet 

2.2.9.1 Tillgångars omsättningshastighet 

Tillgångars omsättningshastighet är ett nyckeltal inom räkenskapsanalys som visar hur 

mycket omsättning som varje investerad krona har genererat. Det kan även beskrivas med 

andra ord som hur mycket kapital det har krävts för att omsätta så mycket som utfallet. 

Nyckeltalet visar hur det totala kapitalet har återanvänts och om det är på ett effektivt sätt. Ju 

högre omsättningshastighet tillgångarna har, desto högre effektivitet har företaget i sin 

verksamhet. Tillgångarnas omsättningshastighet definieras som omsättning delat på det totala 

kapitalet. Måttet utrycks i gånger, alltså hur många gånger kapitalet har återanvänts (Carlson, 

2014). 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑔𝑔𝑟) =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

2.2.9.2  Kundfordringarnas omsättningshastighet 

Carlson (2014) skriver att det är önskvärt att ha låga värden på kundfordringar för att inte 

binda för mycket kapital. Detta med anledning av att kapitalbindningen minskar lönsamheten 

genom räntekostnader och ökar risken för kundförluster. Om företaget har höga värden på 

kundfordringarna så kan det bero på följande orsaker, att kreditvillkoren är för bra och bör ses 

över, sämre faktureringsrutiner eller att kreditbevakningen för förfallna fakturor inte är 

effektiv. Kundfordringarnas omsättningshastighet räknas ut genom att ta det fakturerade 

årsförsäljningen delat med det genomsnittliga värdet av kundfordringarna exklusive moms.  

 

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑠
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2.2.9.3  Lagrets omsättningshastighet 

Carlson (2014) skriver även här att det är önskvärt att ha låga värden på varulagret för att inte 

binda för mycket kapital. Detta på grund av att kapitalbindningen minskar lönsamheten 

genom räntekostnader och inkuransrisker. Några anledningar till att varulagret är högt kan 

bero på att företaget har fel inköpspolicy, ineffektiv försäljning och minskad efterfrågan på 

varorna samtidigt som inköpen inte minskar i samma takt. Carlson (2014) tar upp att det är 

bra att finansiera varulagret med leverantörsskulder. Däremot bör det ses som en tidig varning 

för likviditetsproblem om de kortfristiga leverantörsskulderna är alldeles för höga. Lagrets 

omsättningshastighet räknas ut genom att ta kostnaden för sålda varor i relation till det 

genomsnittliga lagervärdet. Det genomsnittliga lagervärdet räknas ut genom att ta IB lager 

plus UB lager delat på två (Carlson, 2014). 

 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑆å𝑙𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟𝑠 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
 

 

  



 

15 
 

3. Metod 
Metodkapitlet kommer att ge en uppfattning av studiens tankegång och tillvägagångssätt, 

samt upplysa om viktiga saker som bör kännas till. Här tas även insamlingen av data upp och 

dess trovärdighet.  

3.1  Angreppssätt 

I denna studie kommer en kvantitativ forskningsansats att användas, detta då datainsamlingen 

är kvantitativ eftersom nyckeltal hämtas från de aktuella företagens årsredovisningar. Studien 

kommer att fokusera på en femårsperiod för alla de åtta studerade företagen, med en avvikelse 

från Club Xprs AB som endast har en treårsperiod då de var nystartade. Detta kommer 

medföra svårigheter då det försvinner två år från det studerade perioden, men det gjorde inte 

så mycket då alla företagen visade lika mycket under de tre sista räkenskapsåren som de varit 

verksamma i. Vi får ha i åtanke att nystartade företag har svårare att expandera än äldre 

företag som bör vara stabila i det läget eller vara i expansivfasen. Avgränsningen gjordes till 

fyra små- och medelstora aktiva företag inom detaljhandeln i Sverige, och fyra små- och 

medelstora konkursdrabbade företag inom detaljhandeln i Sverige. De fyra 

konkursdrabbade företagen valdes ut genom att söka i databaser efter företag som gick i 

konkurs under samma period för att utesluta andra faktorer som kan ha påverkat en konkurs 

vid ett tidigare tillfälle. Park Lane Fashion AB, 556250–6013 inledde sin konkurs 2018-10-

25, Best of Brands i Stockholm AB, 556083–0787 inledde sin konkurs 2019-01-09, Amakaj 

AB, 556757–2192 inledde sin konkurs 2019-03-04 och Club Xprs AB, 556983–0267 inledde 

sin konkurs 2018-10-12. Alla dessa fyra företag har publicerat deras sista årsredovisning för 

räkenskapsåret 2017. Club Xprs AB blir därför jämförbart med dessa andra företag då 

varningssignalerna syns de tre senaste åren. Alla företagen har samma räkenskapsår och 

redovisningsprinciper de senaste tre åren. De utvalda aktiva företagen är Annibiz Lidingö Ab, 

Twilfit AB, Pondus Överby AB och Emil Mode AB. Urvalet som studerats, kanske inte 

representerar en hel befolkning, men är tillräckliga för att påvisa samma resultat som de andra 

kommit fram till i sina tidigare studier. Vi får ha i åtanke att det kan bero på flera olika saker 

varför ett företag går i konkurs, exempelvis företagsledarens egenskaper, verksamhetens 

strategival, konjunkturer mm. I denna studien finns ett större fokus på att ta reda på hur ett 

företag kan förutse en konkurs utifrån de finansiella nyckeltalen för att sedan kunna ta andra 

företagsval.  

De tidigare studier som finns i problemdiskussionen och teorin gjorde det tydligare om vilka 

nyckeltal som skulle studeras i denna studien för att se om de verkligen ger varningssignaler 

innan ett företag hamnar på obestånd. De nyckeltal som valdes ut inom lönsamhetsmått, 

finansiella balansen, lönsamhetsmått relaterade till kapitalet och kapitalomlopp. De finansiella 

nyckeltalen som valts ut är:  

• Lönsamhetsmåtten är omsättning, omsättningstillväxt, vinstmarginal och årets 

resultat. 

• Finansiella balansen är soliditet, kassa- och balanslikviditet. 

• Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet är räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet 

på eget kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital. 

• Kapitalomloppet är tillgångar-, kundfordringars- och lagrets omsättningshastighet. 
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De finansiella nyckeltalen för kapitalomloppen togs självmant med för att se om företagets 

kapitalbindning kan ha varit en av många orsaker till att det har gått dåligt för företaget.  

 

3.2  Datainsamling 

De offentliga rapporterna, årsredovisningarna utgör grunden för undersökningen av 

konkursföretagen. Undersökningsmaterialet var begränsad till information i form av text. Då 

dessa företag inte är stora så har de inte lika mycket information i deras årsredovisningar, mer 

än någon väsentlig information som har med verksamheten att göra, exempelvis nyemission 

och andra större investeringar. All datainsamling har sammanställts och presenterats i egna 

framställda tabeller. Teorin och empirin består även utav litteratur och vetenskapliga artiklar 

som tagits fram från databasen Creditsafe. Litteraturen som jag främst använt mig av är Att 

arbeta med företagsanalys av Mikael Carlsson, vilket jag anser är heltäckande när det 

kommer till nyckeltal. Detta har i ett senare skede analyserats och diskuterats för att få fram 

en slutsats. Under hela studiens gång har det förhållits ett kritiskt förhållningssätt.  

 

3.3  Urval 

Urvalet gjordes till fyra små och medelstora företag i Sverige som hamnat på obestånd under 

samma period. Utifrån denna avgränsning valdes fyra aktiva företag i Sverige. Företagen 

söktes på databasen ”allabolag.se” med en filtrering på företagets storlek, antal anställda, 

omsättning och räkenskapsår för att hitta ”tvilling”-företagen till de konkursdrabbade 

företagen. Utifrån tabellen kan det utläsas vilka ”tvilling”-företag det är, exempelvis Park 

Lane Fashion AB är en av de konkursdrabbade företagen och Annabiz Lidingö AB är det 

aktiva ”tvilling”-företaget.  

Tabell 3.3 Sammanställning av företag 

 

 

 

 

Status Företag Antalet anställda Omsättning (Mkr)

Inaktiv Park Lane Fashion AB 23 90

Aktiv Annabiz Lidingö AB 24 84

Inaktiv Best of Brands Stockholm AB 129 270

Aktiv Twilfit AB 162 365

Inaktiv Amakaj AB 9 11

Aktiv Pondus Överby AB 5 21

Inaktiv Club Xprs AB 39 50

Aktiv Emil Mode AB 35 63
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3.4 Metodproblem 
Jag lyckades inte komma i kontakt med konkursföretagens företagsledare för att få en djupare 

förståelse på vad de anser kan ha gått fel och om de gjorde noga kontroller av de finansiella 

nyckeltalen. Detta gjorde att intervjuer inte kunde göras för studiens syfte och valdes därför 

intervjuerna bort. Jag fick samla information från ett annat håll, genom årsredovisningar. De 

problem som jag stött på var att branschvärdena inte var densamma mellan ”tvilling”-

företagen, trots att de alla är/var klädesbutiker och lika stora. Branschvärdena från Creditsafe 

visar en riktlinje på vad alla företag med samma SNI-kod (branschkod) bör ligga på. 

Problemet här är att det finns många olika SNI-koder som ger olika värden beroende på vad 

företaget själva valt. En liten inriktning eller avgränsning från företagets affärskoncept ändrar 

koden. Exempelvis om företaget är en butik som säljer herrkläder så har det ett SNI-kod, men 

ett annat företag som har en butik och säljer både herr- och damkläder får en annan SNI-kod, 

och därav ett annat branschvärde trots samma storlek på företaget. Detta har gjort att 

branschvärdena inte direkt kan jämföras med varandra eller ”tvilling”-företaget men har 

fungerat utmärkt för att visa en riktlinje på vad andra butiker i samma bransch med exakt 

samma SNI-kod har för värden. På så sätt var branschvärdet användbart i denna studien.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Bryman och Bell (2013) tar upp att en studie har reliabilitet när sannolikheten att en liknande 

utredning ger samma utfall som denna studie, oavsett vem som skulle utföra den. Då jag har 

varit objektiv och kontrollerat alla siffror genom att själv räkna ut nyckeltalen så anser jag att 

det visar pålitlighet i siffrorna och alla kommer få samma utfall. När det kommer till fråga om 

samma utfall som studiens resultat i form av samma slutsatser så anser jag att studien har en 

hög reliabilitet då studien har kommit fram till samma slutsatser som flera vetenskapliga 

artiklar har gjort. Bryman och Bell (2013) skriver att validitet handlar i princip om att göra 

mätningar, observationer och identifikationer utifrån det syftet studien har. Utifrån studiens 

syfte har all relevant information undersökts och blivit kritiskt granskad och justerad, 

exempelvis Best of Brands i Stockholm ABs årsredovisning under 2014 som inte stämde 

överens med vad som fanns uppdaterade på Creditsafe. Jag gick tillbaka till förändringarna 

som de har gjort och granskat den nya reviderade årsredovisningen och räknat ut nya 

nyckeltal utefter det, som inte stämde överens med vad som stod på Creditsafe. Detta medför 

en högre trovärdighet för studien. Mina antaganden och förväntningar innan studien var att 

jag skulle ungefär komma till samma slutsats som de tidigare studierna men att jag skulle 

påvisa att det inte är endast de nyckeltalen som visar varningssignaler, utan att det är flera 

nyckeltal som påverkas av varandra och att de gemensamt blir ett bra uppföljningsverktyg för 

att förutse konkurser i ett tidigare stadie. 
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4. Empiri 
Här kommer en genomgång av insamlad empiri om de utvalda företagen, fyra aktiva och fyra 

inaktiva företag. Företagens bakgrund och finansiella ställning kommer att avhandlas i detta 

kapitlet. Med hjälp av årsredovisningar har nyckeltalen från teorikapitlet kunnat räknas fram 

och kontrolleras gentemot andra upplysningscentralers, såsom Creditsafe, uträknade 

nyckeltal. 

4.1  Inaktiva företag 

4.1.1 Park Lane Fashion AB 
Park Lane Fashion AB startades under år 1984 och sålde klassiska amerikanska/brittiska 

modekläder med en liten blandning av svensk stil. Företaget var inriktad på det senaste modet 

och ville ge kunderna en sofistikerad stil till ett bra pris. Park Lane Fashion AB skriver på sin 

hemsida att de vill att kunderna ska få det bästa kvaliteten och originaliteten med unika 

detaljer (Park Lane Fashion, u.å.). Under år 2015 öppnade Park Lane Fashion AB den första 

butiken i Sverige på Väla köpcentrum och hade sitt huvudkontor och lager i Malmö. 

Medelantalet anställda var 23 stycken under år 2017, vilket innebär en ökning från föregående 

år med totalt 2 stycken anställda (Park Lane Fashion AB, 2018). Park Lane Fashion AB hade 

tre personer i styrelsen och en revisor genom alla åren. Revisorerna har inte gjort några 

väsentliga uttalanden angående osäkerheter om företagets förmåga att fortsätta driva 

verksamheten. De väsentliga händelserna i företaget under 2017 var att företaget försökte 

förändra organisationen med ett mål att minska företagets kostnader med cirka sex miljoner 

kronor årligen (Park Lane Fashion AB, 2018). Denna åtgärd visade sig komma alldeles för 

sent (Sydsvenskan, 2018). Likviditeten var ansträngd då de hade längre genomsnittliga 

kundkrediter på grund av den minskade försäljningen. Företaget insåg även att de behövde 

mer likvida medel i företaget vilket gjorde att de ansökte om utökning av ett lån hos banken 

men blev nekade. Aktieägarna fick själva tillskjuta kapital med 900 000 kronor. Detta var inte 

endast för att det saknades likvida medel men även för att kunna expandera med 

masterfranchisekonceptet på exportmarknaden. Park Lane Fashion AB skriver i sin 

årsredovisning för räkenskapsåret 2017 att de förväntar sig en bättre utveckling under 

nästkommande år. Omsättningen har under de tre sista åren visat en negativ utveckling och 

minskat med cirka 19,4 miljoner kronor från föregående år. Företagets långsiktiga 

betalningsförmåga har legat på en god nivå men har under det sista året minskat till 26,8 

procent och ligger under den rekommenderade nivån (Park Lane Fashion AB, 2018). 

Företaget har på egen begäran ansökt om konkurs i Helsingborgs tingsrätt under år 2018 då de 

inte kunde täcka sina skulder (Alla bolag, u.å.a). Konkursen ledde till att ett tjugotal anställda 

förlorade sina arbeten och deras löner täcktes utav den statliga lönegarantin (Sydsvenskan, 

2018). Efter att Park Lane Fashion AB försattes i konkurs så har företaget startat upp igen 

med samma varumärke men med andra ägare som övertog verksamheten. De har valt att sluta 

sälja damkläder och endast inrikta sig på herrkläder (Park Lane Fashion, u.å.). 

Nedan visar tabell 4.1.1 Park Lane Fashion ABs finansiella räkenskaper samt nyckeltal och 

dess utveckling under en femårsperiod. Dessa nyckeltal jämförs med medianen av 

branschvärdet som återfinns i Creditsafes hemsida specifikt för det företaget.  
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Tabell 4.1.1 Sammanställning av nyckeltal – Park Lane Fashion AB 

 

*Nyckeltalen är beräknade med hjälp av Park Lane Fashion ABs 

årsredovisningar (2017-2013) och beräkningsmodellerna i bilaga 9. **Branschvärdet är taget 

från Creditsafe (2019d). 

 

4.1.2 Best of Brands i Stockholm AB 
Best of Brands i Stockholm AB var ett företag som bedrev en butiksförsäljning av herr- och 

damkläder. Butikerna är belägna runt om i Sverige såsom Malmö, Stockholm, Jönköping. 

Företaget startades under mitten av år 1962 och ägdes av moderbolaget Reach for the Stars 

AB och ingick i en koncern med 49 företag. Medelantalet anställda var 129 stycken under 

räkenskapsåret 2017, vilket innebär att det har varit en minskning av anställda från föregående 

år (142). Best of Brands i Stockholm AB (2018) skriver i sin årsredovisning att en riktad 

nyemission till moderbolaget gjordes under 2017. Nyemissionen på 12 miljoner kronor anses 

ha reglerat företagets egna kapital och förstärkte likviditeten. En av de väsentliga händelserna 

i företaget under 2015 var att företaget ändrade redovisningsprincip, bedömning och rättade 

fel som gjorts under tidigare år. Det räkenskapsår som påverkades mest var år 2014 då 

företaget uppvisade ett positivt resultat på 803 000 kronor innan rättelsen och ett negativt 

resultat på 4,9 miljoner kronor efter rättelserna och ändringen av redovisningsprinciperna. 

Förändringarna uppvisades i not 19 i årsredovisningen (Best of Brands i Stockholm AB, 

2016). Omsättningen har under en femårsperiod uppvisat olika omsättningar men har under 

det senaste året visat en negativ utveckling och minskat med 12 miljoner kronor från 

föregående år. Företaget fick en förlust på 47 miljoner kronor och företagets soliditet låg på 1 

procent under år 2017 (Best of Brands i Stockholm AB, 2018). Företaget har ansökt om 

konkurs i tingsrätten i början av januari 2019 då de inte kunde täcka sina skulder (Alla bolag, 

Park Lane Fashion AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 89 916 109 290 112 235 106 493 104 873

Omsättningstillväxt i % - -17,7% -2,6% 5,4% 1,5% -

Vinstmarginal i % - -8,4% 0,7% 0,6% 2,5% -2,4%

Årets resultat - -3 871 131 1 308 1 126 1

Finansiella balansen

Solditet 42,3% 26,8% 40,6% 53,8% 43,8% 46,5%

Kassalikviditet 103,6% 78,9% 78,6% 118,1% 79,0% 94,9%

Balanslikviditet 188,2% 119,6% 154,2% 216,7% 183,9% 193,3%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 10,0% -17,0% 1,7% 1,6% 5,7% -6,1%

Räntabilitet på eget kapital 25,0% -65,9% 3,5% 2,3% 11,8% -15,0%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 23,3% -97,2% 4,4% 1,9% 12,6% -14,7%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,1 2 2,3 2,9 2,3 2,5

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 9,9 5 7 8 8 9

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 3,3 3,7 4,2 3,9 3,4 4,3
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u.å.b). Best of Brands i Stockholm AB hade tre personer i styrelsen den dagen bolaget 

likviderades men tre personer utträdde precis innan likvidationen. Företagets räkenskaper har 

granskats av en revisor och de har inte gjort några väsentliga uttalanden angående osäkerheter 

om företagets förmåga att fortsätta driva verksamheten (Best of Brands i Stockholm AB, 

2018). 

Nedan visar tabell 4.1.2 Best of Brands i Stockholm ABs finansiella räkenskaper samt 

nyckeltal och dess utveckling under en femårsperiod. Dessa nyckeltal jämförs med medianen 

av branschvärdet som återfinns i Creditsafes hemsida specifikt för det företaget.  

Tabell 4.1.2 Sammanställning av nyckeltal – Best of Brands i Stockholm AB 

 

*Nyckeltalen är beräknade med hjälp av Best of Brands i Stockholm ABs 

årsredovisningar (2017-2013) och beräkningsmodellerna i bilaga 9. **Branschvärdet är taget 

från Creditsafe (2019d). 

  

Best of Brands i Stockholm AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 270 317 282 156 247 590 197 476 182 874

Omsättningstillväxt i % - -4,2% 14,0% 25,4% 8,0% -

Vinstmarginal i % - -20,2% -6,2% 1,1% -2,0% 0,2%

Årets resultat - -46 805 -15 244 3 178 -4 868 529

Finansiella balansen

Solditet 31,7% 1,0% 5,3% 11,6% 10,4% 19,2%

Kassalikviditet 77,0% 35,1% 26,2% 19,7% 27,4% 28,9%

Balanslikviditet 140,3% 78,7% 91,5% 102,0% 115,2% 108,5%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 3,8% -39,3% -11,5% 2,9% -5,3% 0,6%

Räntabilitet på eget kapital 7,4% -3956,0% -241,6% 17,3% -61,0% -2,8%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 12,5% -653,3% -95,6% 20,3% 13,0% 8,6%

-36,84

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,3 2 1,9 2,6 2,8 2,8

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 60,4 719 456 264 66 319

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,5 2,6 2,2 2,5 2,5 2,6
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4.1.3 Amakaj AB 
Amakaj AB startades år 2008 och var ett helägt dotterbolag till JAKAMA AB. Företaget 

bedrev en klädesbutik för både damer och herrar. Amakaj AB hade butiker i Varberg, 

Halmstad och Falkenberg. Verksamheten i Falkenberg avvecklas däremot under början av år 

2018.  Medelantalet anställda var 9 stycken under räkenskapsåret 2017, vilket innebär att 

antalen i personalen har varit helt oförändrat jämfört med föregående år. Amakaj AB (2018) 

skriver i sin årsredovisning att de har upprättat en kontrollbalansräkning där det visade sig att 

aktiekapitalet var förbrukat men att bolagsstämman beslutade för fortsatt drift med en nogsam 

uppsyn på företagets utveckling. Amakaj AB hade två personer i styrelsen och företagets 

räkenskaper har granskats av en revisor. Revisorn har gjort ett väsentlig uttalande angående 

att det råder osäkerheter om företagets förmåga att fortsätta driva verksamheten (Amakaj AB, 

2018). Omsättningen låg på 11,2 miljoner kronor men visade ett negativt resultat på 363 000 

kronor under år 2017. Företagets soliditet låg på 7,1 procent under år 2017 (Amakaj AB, 

2018). Företaget har ansökt om konkurs i tingsrätten i början av år 2019 då de inte kunde 

täcka sina skulder (Alla bolag, u.å.c). 

Nedan visar tabell 4.1.3 Amakaj ABs finansiella räkenskaper samt nyckeltal och dess 

utveckling under en femårsperiod. Dessa nyckeltal jämförs med medianen av branschvärdet 

som återfinns i Creditsafes hemsida specifikt för det företaget.  

Tabell 4.1.3 Sammanställning av nyckeltal – Amakaj AB 

 

*Nyckeltalen är beräknade med hjälp av Amakaj ABs årsredovisningar (2017-

2013) och beräkningsmodellerna i bilaga 9. **Branschvärdet är taget från Creditsafe (2019d). 

  

Amakaj AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 11 201 11 808 12 216 12 062 11 100

Omsättningstillväxt i % - -5,1% -3,3% 1,3% 8,7% -

Vinstmarginal i % - -12,1% -9,1% -8,9% -17,7% -13,3%

Årets resultat - -363 383 -313 80 -97

Finansiella balansen

Solditet 30,4% 7,1% 11,0% 8,5% 11,4% 3,2%

Kassalikviditet 67,2% 71,2% 70,4% 79,7% 86,4% 52,6%

Balanslikviditet 178,3% 100,5% 98,7% 134,1% 157,9% 128,1%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 7,0% -14,9% -11,8% -14,9% -26,0% -18,2%

Räntabilitet på eget kapital 19,1% -211,6% -110,9% -196,5% -247,9% -660,3%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 18,5% -210,1% -103,0% -44,7% -45,0% -31,9%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,3 1,2 1,3 1,7 1,5 1,4

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 220,4 0 0 133 131 505

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,4 2,5 2,7 2,5 2,5 2
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4.1.4 Club Xprs AB 
Club Xprs AB var ett företag ganska nystartat företag som sålde lågpriskläder till damer, 

herrar och barn. Företaget startades i slutet av år 2014 och ägdes av moderbolaget V 

Appelqvist Holding AB. Medelantalet anställda var 39 stycken under räkenskapsåret 2017, 

vilket innebär att det har varit en ökning med en anställd från föregående år. Club Xprs AB 

(2018) skriver i sin årsredovisning att utvecklingen inte har varit lika bra som de hade hoppats 

på, på grund av deras uppstartsperiod med stora lager och prisnedsättningar. De har haft dålig 

lönsamhet på flera olika handelsplatser då de anser att det var för lite trafik av kunder vid 

dessa fyra varuhusens lägen. De ville därför öka deras försäljningssiffror genom att investera i 

andra butiker med ett bättre läge under år 2018. Grundaren av Club Xprs AB, Victor 

Appelqvist säger i en intervju, som tidningen Dagenshandel (2018) tar upp, att han fortfarande 

tror på affärsidén men att huvudanledningen till varför det har gått så dåligt beror på att fel 

strategi valdes vid val av läge för butikerna. De väsentliga händelserna i företaget under 2017 

var att företaget investerade i deras e-handel vilket medförde stora kostnader för investeringar 

på nya plattformar, IT och en ”onlinechef”. De skriver även att de ökat personalstyrkan för 

framtida utveckling (Club Xprs AB, 2018). Club Xprs AB hade tre personer i styrelsen och en 

revisor genom alla åren. Revisorerna har inte gjort några väsentliga uttalanden angående 

osäkerheter om företagets förmåga att fortsätta driva verksamheten.  

Omsättningen har under de tre sista åren visat en positiv utveckling och ökat med cirka 11,5 

miljoner kronor från föregående år. Däremot har företaget haft ett en ökning av negativt 

resultat och landade på 34,6 miljoner kronor i förlust under år 2017. Företagets långsiktiga 

betalningsförmåga har legat på en god nivå på över en treårsperiod (Club Xprs AB, 2018). 

Företaget har ansökt om konkurs i Borås tingsrätt under år 2018 då de inte kunde täcka sina 

skulder (Alla bolag, u.å.d). Konkursen ledde till att ett fyrtiotal anställda förlorade sina 

arbeten (Club Xprs AB, 2018) och deras löner täcktes utav den statliga lönegarantin 

(Kronofogden, u.å.b). 
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Nedan visar tabell 4.1.4 Club Xprs AB finansiella räkenskaper samt nyckeltal och dess 

utveckling under en treårsperiod. Dessa nyckeltal jämförs med medianen av branschvärdet 

som återfinns i Creditsafes hemsida specifikt för det företaget.  

Tabell 4.1.4 Sammanställning av nyckeltal – Club Xprs AB 

 

*Nyckeltalen är beräknade med hjälp av Club Xprs ABs årsredovisningar (2017-2015) 

och beräkningsmodellerna i bilaga 9. **Branschvärdet är taget från Creditsafe (2019d). 

  

Club Xprs AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 49 868 38 401 0 - -

Omsättningstillväxt i % - 29,9% 100,0% - - -

Vinstmarginal i % - -67,0% -52,1% 3658,0% - -

Årets resultat - -34 639 -20 506 -3 043 - -

Finansiella balansen

Solditet 37,5% 35,0% 45,1% 91,9% - -

Kassalikviditet 63,6% 10,7% 6,9% 933,3% - -

Balanslikviditet 168,2% 89,1% 104,6% 960,1% - -

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 2,4% -90,3% -47,4% -24,1% - -

Räntabilitet på eget kapital 4,3% -261,8% -107,5% 27,3% - -

Räntabilitet på sysselsatt kapital 7,4% -254,6% -109,7% -25,1% - -

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,0 1,4 0,9 0 - -

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 136,6 198 9600 0 - -

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,3 1,8 2,3 0 - -



 

24 
 

4.2  Aktiva företag 

4.2.1  Annabiz Lidingö AB 
Annabiz Lidingö AB startades under år 2006 och driver sex modebutiker för damer runt om i 

Sverige (Annabiz Lidingö AB, 2018). Medelantalet anställda var 24 stycken under år 2017, 

vilket innebär en minskning från föregående år med totalt fyra stycken anställda (Annabiz 

Lidingö AB, 2018). Annabiz Lidingö AB har tre personer i styrelsen och en revisor under 

2017. Revisorerna har inte gjort några väsentliga uttalanden angående osäkerheter om 

företagets förmåga att fortsätta driva verksamheten. De har däremot gjort en anmärkning på 

att företaget, under flera tillfällen, inte betalat in avdragen preliminärskatt, källskatt, 

mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter i tid. Detta hade dock ingen påverkan för styrelsens 

ansvarsfrihet då företaget inte lidit någon väsentlig skada. De väsentliga händelserna i 

företaget under 2017 var att företaget avvecklade butiken i Kista Galleria under mitten av år 

2017 då verksamhetens lönsamhet minskade. De avvecklade även butiken i Sollentuna 

Centrum i mars 2018 på grund av samma anledning, minskad lönsamhet (Annabiz Lidingö 

AB, 2018). 

Omsättningen har under de senaste åren visat en positiv utveckling men har däremot minskat 

med cirka 19 miljoner kronor från föregående år. Företagets långsiktiga betalningsförmåga 

har legat på en god nivå men har under de tre sista åren ökat till 42,5 procent och ligger över 

den rekommenderade nivån (Annabiz Lidingö AB, 2018).  

Nedan visar tabell 4.2.1 Annabiz i Lidingö ABs finansiella räkenskaper samt nyckeltal och 

dess utveckling under en femårsperiod. Dessa nyckeltal jämförs med medianen av 

branschvärdet som återfinns i Creditsafes hemsida specifikt för det företaget.  

Tabell 4.2.1 Sammanställning av nyckeltal – Annabiz Lidingö AB 

 

*Nyckeltalen är beräknade med hjälp av Annabiz Lidingö ABs årsredovisningar (2017-2013) 

och beräkningsmodellerna i bilaga 9. **Branschvärdet är taget från Creditsafe (2019d). 

Annabiz Lidingö AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 83 781 102 945 96 857 77 376 65 751

Omsättningstillväxt i % - -18,6% 6,3% 25,2% 17,7% -

Vinstmarginal i % - 1,5% -0,2% 3,6% 6,7% 11,5%

Årets resultat - 304 11 2 172 2 507 4 226

Finansiella balansen

Solditet 36,5% 42,5% 36,5% 32,8% 37,9% 42,2%

Kassalikviditet 60,6% 49,0% 42,7% 36,2% 52,0% 58,0%

Balanslikviditet 162,9% 163,2% 193,0% 164,9% 157,4% 173,4%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 2,7% 4,0% -0,4% 8,0% 14,8% 28,1%

Räntabilitet på eget kapital 4,1% 5,6% -14,4% 21,5% 36,4% 63,5%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 7,3% 12,2% 8,8% 18,0% 36,5% 60,0%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,1 2,7 2,9 2,2 2,2 2,4

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 80,1 381 741 529 1720 1027

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,4 2,3 2,3 2,1 2,2 2,4
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4.2.2 Twilfit AB  
Twilfit AB startades under år 2003 och säljer underkläder för alla kvinnor och tillfällen. 

Företaget har en affärskedja med 57 butiker runt om i Sverige, samt har en försäljning online. 

Medelantalet anställda var 162 stycken under år 2017, vilket innebär en minskning från 

föregående år med totalt två stycken anställda. Twilfit AB har fyra personer i styrelsen och 

två revisorer under 2017. Revisorerna har inte gjort några väsentliga uttalanden angående 

osäkerheter om företagets förmåga att fortsätta driva verksamheten. De väsentliga händelserna 

i företaget under 2017 var att företaget gjorde en stor satsning på ett nytt affärssystem, samt 

bytt ut E-handelsplattformen för att bättre kommunicera med kunderna. Twilfit AB (2018) 

skriver i sin årsredovisning att de förväntar sig en kraftig ökning på E-handeln som under 

räkenskapsåret 2017 växt med 75,8 procent. 

Omsättningen har under de tre sista åren visat en positiv utveckling, men däremot haft en 

avvikelse på 13 miljoner kronor från föregående år. Företagets långsiktiga betalningsförmåga 

har legat på en god nivå men har under de senaste åren ökat och ligger i idag en jämn 

rekommenderad nivå på 33,3 procent (Twilfit AB, 2018) 

Nedan visar tabell 4.2.2 Twilfit ABs finansiella räkenskaper samt nyckeltal och dess 

utveckling under en femårsperiod. Dessa nyckeltal jämförs med medianen av branschvärdet 

som återfinns i Creditsafes hemsida specifikt för det företaget.  

Tabell 4.2.2 Sammanställning av nyckeltal – Twilfit AB 

 

*Nyckeltalen är beräknade med hjälp av Twilfit ABs årsredovisningar (2017-2013) och 

beräkningsmodellerna i bilaga 9. **Branschvärdet är taget från Creditsafe (2019d). 

  

Twilfit AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 364 987 375 960 342 868 324 406 323 565

Omsättningstillväxt i % - -2,9% 9,7% 5,7% 0,3% -

Vinstmarginal i % - 1,0% 2,8% 2,1% 0,9% -1,3%

Årets resultat - 1 288 17 621 5 670 1 457 -6 826

Finansiella balansen

Solditet 32,5% 33,3% 32,0% 24,9% 20,3% 9,2%

Kassalikviditet 85,7% 48,9% 54,1% 26,9% 22,5% 26,2%

Balanslikviditet 143,4% 127,2% 135,1% 124,2% 111,7% 110,7%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 5,3% 2,9% 7,9% 6,9% 3,2% -4,1%

Räntabilitet på eget kapital 9,2% 3,8% 21,5% 22,2% 7,3% -76,5%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 13,1% 9,8% 20,5% 21,5% 14,3% -3,7%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,3 2,7 2,8 3,4 3,3 3,3

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 45,1 901 1150 5042 823 307

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,4 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3
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4.2.3 Pondus Överby AB 
Pondus Överby AB startades under år 2004 och bedriver idag en butiksförsäljning av dam- 

och herrkläder med ett säte i Trollhättan (Pondus Överby AB, 2018).  Pondus Överby AB 

skriver på sin hemsida att den personliga servicen är central och att de vill att kunderna ska 

hitta kläder enligt deras önskemål och trender hos dem. De skriver även att kunden ska få en 

känsla av att de är med i ”Pondus-familjen” (Pondus, u.å.). Medelantalet anställda var fem 

stycken under år 2017, vilket innebär en oförändring från föregående år. Pondus Överby AB 

har två personer i styrelsen och två revisorer under 2017. Revisorerna har inte gjort några 

väsentliga uttalanden angående osäkerheter om företagets förmåga att fortsätta driva 

verksamheten. Det finns inga väsentliga händelserna i företaget under 2017 för detta företaget 

mer än att de delade ut vinst till aktieägarna (Pondus Överby AB, 2018). 

Omsättningen har under de tre sista åren visat en stabil och positiv utveckling genom åren 

men har däremot minskat med cirka 264 000 kronor från föregående år. Företagets långsiktiga 

betalningsförmåga har legat på en god nivå och har under de senaste åren ökat till 56,6 

procent och ligger över den rekommenderade nivån (Pondus Överby AB, 2018).  

Nedan visar tabell 4.2.3 Pondus Överby ABs finansiella räkenskaper samt nyckeltal och dess 

utveckling under en femårsperiod. Dessa nyckeltal jämförs med medianen av branschvärdet 

som återfinns i Creditsafes hemsida specifikt för det företaget.  

Tabell 4.2.3 Sammanställning av nyckeltal – Pondus Överby AB 

 

*Nyckeltalen är beräknade med hjälp av Pondus Överby ABs årsredovisningar (2017-2013) och 

beräkningsmodellerna i bilaga 9. **Branschvärdet är taget från Creditsafe (2019d). 

  

Pondus Överby AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 20 787 21 051 19 688 18 151 16 214

Omsättningstillväxt i % - -1,3% 6,9% 8,5% 11,9% -

Vinstmarginal i % - 14,8% 17,5% 16,1% 15,9% 12,7%

Årets resultat - 1 771 2 357 2 026 2 225 1 607

Finansiella balansen

Solditet 30,5% 56,3% 41,1% 39,8% 44,8% 48,2%

Kassalikviditet 65,4% 125,2% 76,1% 72,4% 78,2% 58,4%

Balanslikviditet 178,6% 234,8% 172,9% 167,7% 183,4% 192,3%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 7,1% 34,1% 45,5% 41,5% 39,5% 38,0%

Räntabilitet på eget kapital 19,4% 60,7% 110,7% 104,1% 88,1% 78,7%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 18,5% 60,8% 114,1% 107,2% 86,9% 78,5%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,4 2,3 2,6 2,6 2,5 3

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 220,4 358 602 149 1068 601

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,4 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9
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4.2.4 Emil Mode AB  
Emil Mode AB startades under år 2009 och bedriver en butiksförsäljning av modekläder och 

accessoarer. Företaget finns i 11 andra orter runt om i Sverige. Medelantalet anställda var 35 

stycken under år 2017, vilket innebär en ökning från föregående år med totalt sex stycken 

anställda. Emil Mode AB har två personer i styrelsen och två revisorer under 2017. 

Revisorerna har inte gjort några väsentliga uttalanden angående osäkerheter om företagets 

förmåga att fortsätta driva verksamheten. Det finns inga direkta väsentliga händelser i 

företaget under 2017 men de skriver däremot i deras årsredovisning för räkenskapsåret 2017 

att de kommer att omlokalisera butiken i Umeå till det bästa affärsläget i centrum (Emil Mode 

AB, 2018). 

Omsättningen har genom åren visat en positiv utveckling och ökat med cirka 57,7 miljoner 

kronor från föregående år. Företagets långsiktiga betalningsförmåga har legat på en god nivå 

men har under det sista året ökat till 30 procent och ligger i god linje med den 

rekommenderade nivån (Emil Mode AB, 2018). 

Nedan visar tabell 4.2.4 Emil Mode ABs finansiella räkenskaper samt nyckeltal och dess 

utveckling under en femårsperiod. Dessa nyckeltal jämförs med medianen av branschvärdet 

som återfinns i Creditsafes hemsida specifikt för det företaget.  

Tabell 4.2.4 Sammanställning av nyckeltal – Emil Mode AB 

 

*Nyckeltalen är beräknade med hjälp av Emil Mode ABs årsredovisningar (2017-2013) och 

beräkningsmodellerna i bilaga 9. **Branschvärdet är taget från Creditsafe (2019d). 

  

Emil Mode AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 63 366 57 601 53 598 50 802 51 540

Omsättningstillväxt i % - 10,0% 7,5% 5,5% -1,4% -

Vinstmarginal i % - 1,4% 1,3% 4,4% 6,0% 2,7%

Årets resultat - 898 428 1 350 1 850 812

Finansiella balansen

Solditet 36,5% 30,0% 21,4% 41,1% 57,4% 46,1%

Kassalikviditet 60,6% 21,2% 50,0% 60,6% 126,7% 71,8%

Balanslikviditet 162,9% 154,3% 161,7% 163,9% 232,9% 165,9%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 2,7% 6,8% 4,7% 20,9% 22,4% 11,8%

Räntabilitet på eget kapital 4,1% 17,6% 17,8% 49,7% 38,9% 25,1%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 7,3% 20,8% 12,4% 46,4% 35,8% 24,2%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,1 4,8 3,6 4,7 3,7 4,3

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 80,1 2640 3200 2144 1752 2148

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,4 3,4 3,8 4,5 4,6 4,8
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5. Analys 

5.1  Inaktiva företag 

5.1.1 Omsättningstillväxt 

Omsättningen har under den senaste treårsperioden visat en negativ utveckling för tre av de 

fyra studerade företagen, Park Lane Fashion AB, Best of Brands i Stockholm AB och Amakaj 

AB. Club Xprs AB avviker från detta och visar en ökning av omsättning genom de tre senaste 

åren. Club Xprs AB hade däremot inte omsatt en enda krona under sitt uppstartsår då de 

endast fokuserade på att investera i lagret under det första året och för att de, enligt dem, hade 

ett sämre läge på klädesbutiken. Det de tre företagen Park Lane Fashion AB, Best of Brands i 

Stockholm AB och Amakaj AB har gemensamt är att omsättningen har ökat mellan 2013-

2015. Det finns däremot en skillnad i hur stor ökning det har varit, Park Lane Fashion AB har 

haft en ökning på 7 procent, Best of Brands i Stockholm AB en ökning på 35 procent och 

Amakaj AB en ökning på 10 procent mellan den perioden. Best of Brands i Stockholm AB är 

det företag som har haft den största omsättningstillväxten under hela femårsperioden med 

totalt 47,8 procent, vilket motsvarar totalt 87,4 miljoner kronor. Amakaj AB är det företag 

som visat den minsta positiva omsättningstillväxten på totalt 0,9 procent, vilket motsvarar 0,1 

miljoner kronor. Genom att jämföra dessa fyra med varandras nyckeltal så syns det tydligare 

att lönsamheten utvecklas negativt och visar en långsammare takt än marknaden. Detta gör att 

de riskerar att förlora sina kunder till andra konkurrenter och går successivt sämre för de 

studerade företagen.  

Tabell 5.1.1.1 Omsättning (KSEK) 

 

Tabell 5.1.1.2 Omsättningstillväxt i % 

 

5.1.2 Vinstmarginal 

Vi kan se utifrån tabell 5.1.2 att vinstmarginalen visar överlag en negativ utveckling för alla 

de fyra företagen. Ingen sticker ut mycket, men det företag som haft den sämsta 

vinstmarginalen var Club Xprss AB. Detta kan bero på att företaget var ett lågprisbolag och 

har inte lika stor vinstmarginal som de andra företagen. Detta innebär att Club Xprs AB har 

gått i förlust med 52,1 procent året innan konkurs, samt hela 67 procent det sista året som 

företaget varit verksam. Alla de andra företagen hade inte heller en bra vinstmarginal efter 

avskrivningarna och de finansiella intäkterna. Detta innebär att det inte är lönsamt för 

Omsättning (KSEK) 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 89 916 109 290 112 235 106 493 104 873

Best of Brands i Stockholm AB 270 317 282 156 247 590 197 476 182 874

Amakaj AB 11 201 11 808 12 216 12 062 11 100

Club Xpres AB 49 868 38 401 0 - -

Omsättningstillväxt i % 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB -17,7% -2,6% 5,4% 1,5% -

Best of Brands i Stockholm AB -4,2% 14,0% 25,4% 8,0% -

Amakaj AB -5,1% -3,3% 1,3% 8,7% -

Club Xpres AB 29,9% 100,0% - - -
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företagen överlag att sälja dessa varorna. När vinstmarginalen är negativ så innebär det att 

företaget förlorar pengar för varje intjänad krona. Exempelvis Club Xprs AB förlorar 0,67 öre 

för varje intjänad krona, totalt 33,4 miljoner kronor under räkenskapsåret 2017. Utifrån denna 

studie kan det konstateras att vinstmarginalen påvisar att det går dåligt för ett företag innan 

kostnaderna för verksamhetens finansiering och kan vara till hjälp för att kunna förutse en 

konkurs.  

Tabell 5.1.2 Vinstmarginal i % 

 

5.1.3 Årets resultat 

Alla företag eftersträvar ett positivt resultat för att antingen återinvestera beloppet i 

verksamheten eller betala ut till aktieägarna. Alla de studerade företaget har visat en negativ 

utveckling av deras resultat efter verksamhetens alla kostnader under en femårsperiod. Det är 

stora skillnader i hur stor minskning av resultatet det har varit storleksmässigt men det är flera 

miljonbelopp hos alla förutom Amakaj AB. En ständig negativ utveckling ger en indikation 

på att det inte går bra för företaget och att det är på väg att hamna på obestånd. Det krävs 

likvida medel i företaget för att kunna täcka alla kostnader. Täcks dessa inte utav 

verksamhetens resultat så måste det täckas utifrån lån från antingen aktieägarna eller andra 

externa långivare. Finns inte den möjligheten heller så får de sälja av tillgångar för att kunna 

överleva på kort sikt. Värt att nämna är att Best of Brands i Stockholm AB visade en stor 

skillnad i årets resultat vid förändringen av redovisningsprinciperna under år 2015, vilket 

gjorde att de även ändrade år 2014 med en stor förlust på 4,9 miljoner. Park Lane Fashion 

AB, Best of Brands i Stockholm AB och Club Xprs AB investerade i verksamheten under år 

2017 med förhoppningar att det skulle visa ett positivt resultat nästkommande år men 

misslyckades. Park Lane Fashion AB investerade i verksamheten under år 2017 genom en 

ökning av personalen med två anställda samt försökte vidta åtgärder för att spara sex miljoner 

kronor årligen, som enligt dem kom för sent. Best of Brands i Stockholm AB minskade sin 

personalstyrka med 13 anställda under 2017 och valde att investera med likvida medel för att 

klara av verksamhetens kostnader. Club Xprs AB investerade 2017 i e-handel och ökade sina 

kostnader för ny personal och med nya plattformar, IT och en chef för den nya avdelningen. 

Det enda företaget som inte gjorde en investering var Amakaj AB. Årets resultat är en bra 

indikation på att visa utvecklingen av företaget och om det är på väg att hamna på obestånd 

eller inte.   

Tabell 5.1.3 Årets resultat (KSEK) 

 

Vinstmarginal i % 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB -8,4% 0,7% 0,6% 2,5% -2,4%

Best of Brands i Stockholm AB -20,2% -6,2% 1,1% -2,0% 0,2%

Amakaj AB -12,1% -9,1% -8,9% -17,7% -13,3%

Club Xpres AB -67,0% -52,1% 3658,0% - -

Årets resultat 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB -3 871 131 1 308 1 126 1

Best of Brands i Stockholm AB -46 805 -15 244 3 178 -4 868 529

Amakaj AB -363 383 -313 80 -97

Club Xpres AB -34 639 -20 506 -3 043 - -
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5.1.4 Soliditet 

Soliditet är det nyckeltal som används mest i företag för att se ett företags långsiktiga 

betalningsförmåga. Soliditeten för alla de fyra företagen har ungefär legat på en jämn nivå 

över perioden med vissa avvikelser. Park Lane Fashion AB och Club Xprs AB är två av de 

företagen som har legat på samma soliditetsnivå som branschvärdet, vilket anses vara bra då 

en stor andel av tillgångarna har finansierats med det egna kapitalet. De resterande två 

företagen, Best of Brands i Stockholm AB och Amakaj AB ligger under branschvärdet med 

mer än 90 procent. Alla har däremot haft någonting gemensamt, det är att de har haft en 

negativ utveckling av soliditeten och finansieringen har dominerats av externt lånat kapital. 

Club Xprs AB är en av de företagen som finansierats mest utav det egna kapitalet, vilket syns 

under uppstartsåret 2015 där soliditetsnivån låg på 91,9 procent. Därefter sjönk nivån till 35 

procent under 2017, som ligger under branschvärdet men fortfarande under en önskvärd nivå 

mellan 30-40 procent. Best of Brands i Stockholm AB och Amakaj AB var redan högt 

belånade från början under år 2013 och har sedan dess fortsatt försvaga deras långsiktiga 

betalningsförmåga. Det nystartade företaget Club Xprs AB var väldigt lite belånat men kom 

till att ändras drastiskt redan efter ett räkenskapsår. Nyckeltalet har visat en negativ utveckling 

hos alla företag och kan anses vara en tidig varningssignal för att det börjar gå sämre för 

företaget.  

 

Tabell 5.1.4 Soliditet  

 

5.1.5 Likviditet 

5.1.5.1 Kassalikviditet 

Utifrån tabell 5.1.5.1 kan det utläsas att alla, förutom Best of Brands i Stockholm AB, 

kassalikviditet visar överlag en negativ utveckling över de senaste åren. Anledningen till att 

Best of Brands i Stockholm AB inte visar en negativ utveckling under den senaste perioden är 

för att de förbättra kapitalbasen genom att göra en nyemission på 12 miljoner kronor under 

2017. Denna åtgärd förbättrar likviditeten i företaget. Aktieägarna i Park Lane Fashion AB 

följde samma spår under år 2017 och investerade ytterligare 900 000 kronor i verksamheten 

för att förbättra likviditeten. Denna åtgärd var inte tillräcklig men stabiliserade nyckeltalet och 

höll den på samma nivå som föregående räkenskapsår. De andra två företagen gjorde ingen 

sådan förbättring för att förbättra likviditeten. Den största skillnaden som vi kan se utifrån 

tabell 5.1.5.1 är att Amakaj AB ligger över branschvärdet, vilket anses vara bra. Det som 

anses vara en varningssignal är att nyckeltalet sjunker sakta men säkert och ligger under 100 

procent. Detta innebär att likviditeten kommer att vara ansträngd då kredittiderna för 

kunderna är mindre än kredittiderna erhållna från leverantörerna. Park Lane Fashion AB 

bekräftar detta när de skriver i sin årsredovisning att de hade längre genomsnittliga 

kundkrediter på grund av den minskade försäljningen. Så kan vara fallet för alla de andra 

Soliditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 42,3% 26,8% 40,6% 53,8% 43,8% 46,5%

Best of Brands i Stockholm AB 31,7% 1,0% 5,3% 11,6% 10,4% 19,2%

Amakaj AB 30,4% 7,1% 11,0% 8,5% 11,4% 3,2%

Club Xpres AB 37,5% 35,0% 45,1% 91,9% - -
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företagen också då allas omsättning minskade drastiskt genom åren. Likviditeten är viktig för 

att klara av både de kort- och långsiktiga betalningarna. Finns det brist på likviditet i företaget 

så måste de komma på andra alternativ för att förstärka likviditeten och överleva. De 

alternativ de har är öka försäljning, ta långsiktiga lån eller avveckla sina tillgångar. 

Leverantörsskulderna brukar fungera som ett bra alternativ för att finansiera sin verksamhet 

men då krävs det att kredittiden för leverantörsskulderna är längre är kundkredittiderna för att 

inte ha lika stora likviditetsproblem. Är kredittiderna längre så hinner företagen få in pengarna 

från kunderna innan de måste betala sina leverantörer. Finns inte denna möjlighet så bör 

företagen åtminstone ha en kvot som ligger på en jämviktsnivå för att kredittiderna för 

kunderna och kredittiderna erhållna från leverantörerna ska ligga relativt lika. Däremot 

kvarstår likviditetsproblemet men det är inte lika illa som att ha en kassalikviditet på under 

100 procent. Ett annat alternativ kan vara att minska kundkredittiderna men det kan skapa 

missnöje bland de befintliga kunderna. Här är förhandlingsförmågan en viktig egenskap. 

Tabell 5.1.5.1 Kassalikviditet 

 

 

5.1.5.2 Balanslikviditet 

Analysen kring kredittiderna och förbättringarna i 5.1.5.1 Kassalikviditet gäller även här. 

Lägger företagen till varulagret i deras beräkningar så får de fram ett nytt nyckeltal, 

balanslikviditet. Vi kan läsa ur tabell 5.1.5.2 att likviditeten är bättre jämfört med 

kassalikviditeten som låg under 100 procent hos alla företagen. Detta innebär att de har en 

bättre buffert för långsiktiga betalningar men ingen av företagens nyckeltal ligger i 

förhållande eller ens i närheten till branschvärdet, vilket inte är bra alls. För att ha en effektiv 

lagerhantering så bör balans- och kassalikviditeten ligga så nära varandra som möjligt. 

Tabellerna visar att de är så långt varandra som det går, vilket tyder på att de inte har en 

effektiv lagerhantering i verksamheten. Värt att uppmärksamma är att Best of Brands i 

Stockholm AB har en negativ utveckling i balanslikviditeten, men hade en positiv utveckling i 

kassalikviditeten. Detta innebär att de är sämre på att hantera de likvida medlen och låser dem 

i varulagret. För att öka effektiviteten så bör företagen minska kapitalbindningen i lagret och 

se över rutinerna för inköp av varulager. Gör de detta så kan de även minska riskerna för 

inkurans och minska räntekostnaderna. Även här har balanslikviditeten visat en negativ 

utveckling genom åren.  

Tabell 5.1.5.2 Balanslikviditet 

Kassalikviditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 103,6% 78,9% 78,6% 118,1% 79,0% 94,9%

Best of Brands i Stockholm AB 77,0% 35,1% 26,2% 19,7% 27,4% 28,9%

Amakaj AB 67,2% 71,2% 70,4% 79,7% 86,4% 52,6%

Club Xpres AB 63,6% 10,7% 6,9% 933,3% - -
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5.1.6 Räntabilitet på total kapital 

Räntabiliteten på totalt kapital visar en negativ utveckling genom de tre sista åren och ligger 

under branschvärdet med en stor mellanskillnad. Detta innebär att verksamhetens kostnader är 

alldeles för höga jämfört med det totala kapitalet. Företagens investeringar och bundna 

resurser har använts på ett mindre bra sätt för att generera vinst för företaget. Då kostnaderna 

för finansieringen inte tagits med i dessa beräkningar så bör företaget haft ett högre värde på 

nyckeltalet. Räntabiliteten på totalt kapital visar att det fungerar som en tidig varningssignal 

för att uppmärksamma dålig lönsamhet för företaget. 

Tabell 5.1.6 Räntabilitet på totalt kapital 

 

5.1.7 Räntabilitet på eget kapital 

Räntabilitet på eget kapital visar hur avkastning aktieägarna får från verksamheten. Tabell 

5.1.7 visar inga siffror som är direkt önskvärda från företagets ägare då ett negativt värde 

innebär att de inte får någon avkastning alls, utan i vissa fall måste investera ännu mer kapital 

för att rädda företaget från konkurs. Park Lane Fashion AB minskade drastiskt från 3,5 

procent under 2016 till ett negativt värde på 65,9 procent. Detta innebär en minskning av 

nyckeltalets värde på totalt 69,4 procent mellan 2016–2017. Best of Brands i Stockholm AB, 

Amakaj AB och Clup Xprs AB visade tydligt genom alla åren att det inte går bra då de alla 

uppvisade stora avvikelser från branschvärdet och genom alla räkenskapsår. Räntabilitet på 

eget kapital visade tydliga varningssignaler innan ett företag hamnade på obestånd.  

Tabell 5.1.7 Räntabilitet på eget kapital 

 

 

5.1.8 Räntabilitet på sysselsatt kapital 

Räntabilitet på sysselsatt kapital är ett nyckeltal som visar tydligt om en investering är lönsam 

eller inte för företaget. De flesta investeringarna gjordes under år 2017 och kollar vi på tabell 

Balanslikviditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 188,2% 119,6% 154,2% 216,7% 183,9% 193,3%

Best of Brands i Stockholm AB 140,3% 78,7% 91,5% 102,0% 115,2% 108,5%

Amakaj AB 178,3% 100,5% 98,7% 134,1% 157,9% 128,1%

Club Xpres AB 168,2% 89,1% 104,6% 960,1% - -

Räntabilitet på totalt kapital Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 10,0% -17,0% 1,7% 1,6% 5,7% -6,1%

Best of Brands i Stockholm AB 3,8% -39,3% -11,5% 2,9% -5,3% 0,6%

Amakaj AB 7,0% -14,9% -11,8% -14,9% -26,0% -18,2%

Club Xpres AB 2,4% -90,3% -47,4% -24,1% - -

Räntabilitet på eget kapital Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 25,0% -65,9% 3,5% 2,3% 11,8% -15,0%

Best of Brands i Stockholm AB 7,4% -3956,0% -241,6% 17,3% -61,0% -2,8%

Amakaj AB 19,1% -211,6% -110,9% -196,5% -247,9% -660,3%

Club Xpres AB 4,3% -261,8% -107,5% 27,3% - -
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5.1.8 så syns det att det har gått väldigt dåligt för alla företagen. Detta innebär att företagen 

inte kan klara av sina räntekostnader från deras räntebärande skulder och kan på så sätt inte ge 

en avkastning. Räntabilitet på sysselsatt kapital är en tidig varningssignal då det snabbt visar 

om företaget genererar vinst eller inte, se skillnaden hos alla mellan år 2015–2016 och 

utvecklingen därefter. Park Lane Fashion AB var det företaget som ansökte om utökning av 

ett befintligt banklån under 2017 men blev nekade. Denna åtgärd hade inte varit bra för 

företaget ur detta nyckeltals synpunkt då nyckeltalet tydligt visar att företaget inte kommer 

kunna generera avkastning för att täcka banklånets kostnader. Åtgärden hade däremot varit 

bra för likviditeten i företaget men haft en negativ påverkan här. För att förbättra nyckeltalet 

hos alla så bör de öka omsättningen i merförsäljning eller genom ökning av priserna. Det 

sistnämnda kan vara svårare för det kan leda till att företagen förlorar sina kunder. Men ett 

företag med ett starkt varumärke såsom Park Lane Fashion AB, kan komma undan med det. 

Inte lika mycket för ett lågprisbolag då det är en annan kundkrets som företaget har. 

Nyckeltalet förbättras även om företagen sänker inköpspriserna, minskar banklånet i form av 

amorteringar eller förhandla ett förmånligare villkor hos långivaren. Best of Brands i 

Stockholm AB minskade sina kostnader i form av mindre personalkostnader inför 

nästkommande år, men det var inte tillräckligt för att förbättra nivån på nyckeltalet då de låg 

på hela 653,3 procent i minus under år 2017. Amakaj AB avvecklade verksamheten i 

Falkenberg under början av år 2018 då de hade ett negativt värde på 254,6 procent, men vi 

kan inte se effekten av nyckeltalet här men utifrån den fakta vi har idag så var det inte 

tillräckligt för att företaget inte ska gå i konkurs. Minskningen av kostnaderna på sex miljoner 

kronor för Park Lane Fashion AB behövdes verkligen, men kom alldeles för sent då de låg på 

ett negativt värde på 97,2 procent. Det vi kan konstatera är att förbättringarna i alla företagen 

kommer alldeles för sent och de borde ha reagerat redan vid år 2016 för att se en större effekt.  

 

Tabell 5.1.8 Räntabilitet på sysselsatt kapital 

 

 

5.1.9 Omsättningshastighet 

5.1.9.1 Tillgångars omsättningshastighet 

Alla företagens omsättningshastighet på tillgångarna ligger bra till jämfört med branschvärdet. 

De alla har även ungefär samma branschvärde och blir därför jämförbara med varandra. De 

två som ligger under branschvärdet är Amakaj AB och Club Xprs AB. Detta innebär att deras 

investerad krona har genererat mindre omsättning. Tabell 5.1.9.1 visar att Park Lane Fashion 

AB och Best of Brands i Stockholm AB har återinvesterat det totala kapitalet på ett effektivt 

sätt, vilket även tidigare tagits upp i analysen. De andra två, Amakaj AB och Club Xprs AB 

har inte varit lika effektiva, men avviker inte alldeles för mycket från de andra. Vi kan se en 

Räntabilitet på sysselsatt kapital Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 23,3% -97,2% 4,4% 1,9% 12,6% -14,7%

Best of Brands i Stockholm AB 12,5% -653,3% -95,6% 20,3% 13,0% 8,6%

Amakaj AB 18,5% -210,1% -103,0% -44,7% -45,0% -31,9%

Club Xpres AB 7,4% -254,6% -109,7% -25,1% - -
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negativ utveckling för allihop och kan vara det enda varningssignalen, annars är det inte en så 

bra och tydlig varningssignal då det fortfarande ligger i linje med branschvärdet.  

Tabell 5.1.9.1 Tillgångars omsättningshastighet 

 

 

5.1.9.2  Kundfordringarnas omsättningshastighet 

Tabell 5.1.9.2 visar att Best of Brands i Stockholm AB och Club Xprs AB inte binder för 

mycket kapital i deras kundfordringar då de har en hög omsättningshastighet, vilket anses 

vara bra. Park Lane Fashion AB och Amakaj AB binder mer kapital i kundfordringarna då de 

har en låg omsättningshastighet. Detta kan innebära att kreditvillkoren för kunder är för bra 

och bör ses över, eller att företagen har sämre faktureringsrutiner eller att kreditbevakningen 

för förfallna fakturor inte är effektiv. Oavsett vilken anledning det är så skulle det ha 

förbättrats långt innan som vi kan se i tabell 5.1.9.2. Har företaget dåliga faktureringsrutiner 

så förskjuter de tiden tills pengarna kommer in, vilket innebär att pengarna inte kommer 

komma in samtidigt eller innan leverantörsskulderna förfaller. Detta gör i sin tur att företaget 

får brist på likviditet och kan inte täcka sina kostnader. Kreditbevakningen är också viktig för 

att aktivt jaga in pengarna som förfallit av olika anledningar. Hade företagen gjort detta så 

hade de löst eventuella problem och fått in sina pengar snabbare. Med en bra faktureringsrutin 

och kreditbevakning så hade de kunnat minska räntekostnaderna och risken för kundförluster. 

Nyckeltalet visar ingen tydlig varning långt innan mer än från fall till fall och visar inte 

överlag att ett företag håller på att hamna i konkurs. Detta kan vara en bra varningssignal för 

specifika företag för att visa att de inte är lika effektiva och bör ändra det för att inte få brist 

på likvida medel i verksamheten.  

Tabell 5.1.9.2 Kundfordringars omsättningshastighet 

 

 

5.1.9.3  Lagrets omsättningshastighet 

Alla de studerade företagen ligger på en jämn och god nivå när lagrets omsättningshastighet 

studeras. Företagen ser ut att ha bra inköpspolicy och minskar på så sätt räntekostnader och 

inkuransrisker då de har låga värden. De ligger även i fas med medianen på branschvärdet, 

vilket är bra. Tyvärr så visar lagrets omsättningshastighet ingen varningssignal och är inte ett 

bra nyckeltal för att förutse konkurser. Hade de visat höga värden på lagrets 

omsättningshastighet så hade det gett en varningssignal att det inte är effektivt, men inget mer 

med det. Det hjälper däremot att se vart kapitalet binds och vart företagen ska förbättra vid 

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 2,1 2 2,3 2,9 2,3 2,5

Best of Brands i Stockholm AB 2,3 2 1,9 2,6 2,8 2,8

Amakaj AB 2,3 1,2 1,3 1,7 1,5 1,4

Club Xpres AB 2,0 1,4 0,9 0 - -

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 9,9 5 7 8 8 9

Best of Brands i Stockholm AB 60,4 719 456 264 66 319

Amakaj AB 2,3 1,2 1,3 1,7 1,5 1,4

Club Xpres AB 136,6 198 9600 0 - -
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likviditetsproblem. I detta fallet var alla lika effektiva, vilket kan bero på många olika saker. 

Leverantörerna styr oftast priserna men det är företaget internt som bestämmer hur mycket 

som ska köpas in.  

 

Tabell 5.1.9.3 Lagrets omsättningshastighet 

 

 

  

Lagrets omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 3,3 3,7 4,2 3,9 3,4 4,3

Best of Brands i Stockholm AB 2,5 2,6 2,2 2,5 2,5 2,6

Amakaj AB 2,4 2,5 2,7 2,5 2,5 2

Club Xpres AB 2,3 1,8 2,3 0 - -
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5.2  Aktiva företag 
 

5.2.1 Omsättning 
Omsättningen har succesivt ökat genom åren för alla de fyra aktiva företagen. Det som är 

intressant att se är att det avviker för alla förutom Emil Mode AB under år 2017 jämfört med 

föregående år. Detta kan vi även se på omsättningstillväxten mellan 2016–2017 då Annabiz 

Lidingö AB minskat med 18,6 procent, Twilfit AB med 2,9 procent och Pondus Överby AB 

med 1,3 procent. Summan på omsättningen är det som skiljer sig åt mellan dessa företag, 

annars har de haft samma trend mellan de två åren. Den som ökat omsättningen mest genom 

de fem åren är Twilfit AB med 41 miljoner kronor, sedan kommer Annabiz i Lidingö AB med 

18 miljoner kronor. Den som haft den minsta utvecklingen är Pondus Överby AB med endast 

en ökning på cirka 5 miljoner på fem år. Omsättningstillväxttakten har varit jämnt mellan åren 

för alla företagen mellan 2013–2016. Genom att jämföra dessa fyra aktiva företag med 

varandras nyckeltal så syns det tydligare att lönsamheten utvecklas positivt men med en 

avvikelse från det senaste året då det visat en avvikande trend.  

 

Tabell 5.2.1.1 Omsättning (KSEK) 

 

Tabell 5.2.1.2 Omsättningstillväxt i % 

 

 

 

 

 

  

Omsättning (KSEK) 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 83 781 102 945 96 857 77 376 65 751

Twilfit AB 364 987 375 960 342 868 324 406 323 565

Pondus Överby AB 20 787 21 051 19 688 18 151 16 214

Emil Mode AB 63 366 57 601 53 598 50 802 51 540

Omsättningstillväxt i % 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB -18,6% 6,3% 25,2% 17,7% -

Twilfit AB -2,9% 9,7% 5,7% 0,3% -

Pondus Överby AB -1,3% 6,9% 8,5% 11,9% -

Emil Mode AB 10,0% 7,5% 5,5% 0 -
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5.2.2 Vinstmarginal 
Vi kan se utifrån tabell 5.2.2 att vinstmarginalen är positiv för Twilfit AB och Pondus Överby 

AB genom åren. Annabiz Lidingö AB och Emil Mode AB avvikelser där det är en blandad 

utveckling genom åren. Pondus Överby AB är det företag som har bäst vinstmarginal, vilket 

innebär att företaget har en bättre lönsamhet än de andra. Det blir större avkastning till 

aktieägarna enligt Carlson (2014). De andra företagen är inte lika lönsamma men ligger under 

en acceptabel nivå då det inte är ett negativ värde. Jämförs företagens nyckeltal med varandra 

så ligger de på en relativt nära nivå, vilket är bra då verkar inom samma bransch. Annabiz 

Lidingö AB avvek under 2016 med en negativ vinstmarginal på 0,2 %, vilket innebär att 

verksamheten inte var lönsam under det året, vilket kan bero på flera faktorer, för lågt 

försäljningspris, högt inköpspris, högre kostnader och för låg omsättning.  

 

Tabell 5.2.2 Vinstmarginal i % 

 

 

5.2.3 Årets resultat 
Alla de studerade företaget har visat en oregelbunden utveckling då resultatet efter 

verksamhetens alla kostnader har både minskat och ökat under den studerade femårsperioden. 

Annabiz Lidingö AB har mestadels visat en negativ utveckling men har under år 2017 vänt på 

trenden med en ökning med 2,9 miljoner kronor från föregående år. Twilfit AB visade ett 

negativ resultat 2013 men har sedan haft en positiv utveckling genom åren. Företaget 

påvisade det bästa resultatet under 2016 med 17,6 miljoner kronor men fick en minskning 

med 16,3 miljoner kronor 2017. Twilfit AB har däremot överlag visat en positiv utveckling då 

deras resultat har totalt ökat med 8,11 miljoner kronor från 2013 till 2017. Pondus Överby AB 

har legat ungefär på samma nivå, med mindre avvikelser mellan åren. Emil Mode AB har 

också visat en blandad utveckling, men visat en negativ utveckling mellan 2014-2016 med 1,4 

miljoner kronor. Emil Mode AB vände däremot detta då de fick ett bättre resultat 2017 med 

50 procent från föregående år. Ingen av de fyra aktiva företagen visar ett negativt värde, vilket 

anses vara positivt.  

 

Tabell 5.2.3 Årets resultat (KSEK) 

 

  

Vinstmarginal i % 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 1,5% -0,2% 3,6% 6,7% 11,5%

Twilfit AB 1,0% 2,8% 2,1% 0,9% -1,3%

Pondus Överby AB 14,8% 17,5% 16,1% 15,9% 12,7%

Emil Mode AB 1,4% 1,3% 4,4% 6,0% 2,7%

Årets resultat 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 304 11 2 172 2 507 4 226

Twilfit AB 1 288 17 621 5 670 1 457 -6 826

Pondus Överby AB 1 771 2 357 2 026 2 225 1 607

Emil Mode AB 898 428 1 350 1 850 812
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5.2.4 Soliditet 
Soliditeten för de fyra aktiva företagen har överlag haft en positiv utveckling och varit på en 

bra nivå jämfört med branschvärdet. Pondus Överby AB är det företag som har bäst 

betalningsförmåga på lång sikt med ett värde på 56,3 procent. Företagets nyckeltal ligger även 

25,8 procent över branschvärdet, vilket är bra. Annabiz Lidingö AB har legat på ungefär 

samma nivå men har mellan 2015–2017 haft en positiv utveckling och ökat till totalt 42,5 

procent. Twilfit AB har haft en väldigt låg nivå på 9,2 procent under 2013 men har succesivt 

ökat den genom åren till en acceptabel nivå på 33,3 procent. Emil Mode AB har haft en 

blandad utveckling, under 2016 låg nyckeltalet på 21,4 procent, vilket innebär 15,1 procent 

under branschvärdet och det Carlson (2014) rekommenderar, mellan 30–40 procent. Företaget 

har däremot förbättrat nyckeltalet med 8,6 procent från föregående år och ligger på en 

acceptabel nivå, 30 procent under 2017. De aktiva företagens långsiktiga betalningsförmåga 

är bra och ligger på en nivå med goda marginaler.  

 

Tabell 5.2.4 Soliditet 

 

 

5.2.5 Likviditet 

5.2.5.1 Kassalikviditet 

Vi kan se utifrån tabell 5.2.5.1 att det är en blandad utveckling för varje år och kan inte riktigt 

se en trend. Pondus Överby AB har den starkaste kassalikviditeten av alla de aktiva företagen 

och varit över branschvärdet på 65,4 procent genom de fyra senaste åren. Detta påvisar att de 

har god likviditet i företaget och kan hantera korta betalningsstörningar bättre än de andra. 

Annabiz Lidingö AB har genom 2013–2015 haft en negativ utveckling men ändrat trenden till 

en positiv utveckling de tre senaste åren, 2015–2017. Nyckeltalen ligger under branschvärdet 

men ligger fortfarande i god nivå, till skillnad från Emil Mode AB som ligger på 21,2 procent 

under 2017. Emil Mode AB ligger 39,4 procent under branschvärdet, vilket är en stor 

skillnad. Företaget har även haft en negativ utveckling 2014–2017. Twilfit AB har legat på en 

jämn nivå och har visat en positiv utveckling genom åren men hamnat på 48,9 procent under 

2017. Företagets kassalikviditet ligger cirka 50 procent under branschvärdet på 85,7 procent, 

vilket indikerar på att nyckeltalet måste ses över och enligt Carlson (2014) bör företagen 

bevaka nyckeltalet. 

 

Tabell 5.2.5.1 Kassalikviditet 

 

Soliditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 36,5% 42,5% 36,5% 32,8% 37,9% 42,2%

Twilfit AB 32,5% 33,3% 32,0% 24,9% 20,3% 9,2%

Pondus Överby AB 30,5% 56,3% 41,1% 39,8% 44,8% 48,2%

Emil Mode AB 36,5% 30,0% 21,4% 41,1% 57,4% 46,1%

Kassalikviditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 60,6% 49,0% 42,7% 36,2% 52,0% 58,0%

Twilfit AB 85,7% 48,9% 54,1% 26,9% 22,5% 26,2%

Pondus Överby AB 65,4% 125,2% 76,1% 72,4% 78,2% 58,4%

Emil Mode AB 60,6% 21,2% 50,0% 60,6% 126,7% 71,8%
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5.2.5.2 Balanslikviditet 

Vi kan läsa ur tabell 5.2.5.2 att likviditeten är bättre jämfört med kassalikviditeten som låg 

under 100 procent hos alla företagen. Detta innebär att de har en bättre buffert för långsiktiga 

betalningar men ingen av företagens nyckeltal ligger i förhållande eller ens i närheten till 

branschvärdet, vilket inte är bra alls. För att ha en effektiv lagerhantering så bör balans- och 

kassalikviditeten ligga så nära varandra som möjligt. Tabellerna visar att de är så långt 

varandra som det går, vilket tyder på att de inte har en effektiv lagerhantering i verksamheten. 

Alla de aktiva företagen visar en positiv utveckling men avviker under 2017 med några 

procentsatser. De ligger alla i linje med branschvärdet, Emil Mode AB ligger däremot 56,5 

procent över branschvärdet under 2017.  

 

Tabell 5.2.5.2 Balanslikviditet 

 

 

5.2.6 Räntabilitet på total kapital 
Räntabilitet på totalt kapital visar en god nivå för alla de företagen under 2017. Pondus 

Överby AB har en hög nivå genom alla åren jämfört med branschvärdet. Nyckeltalet skiljer 

sig med 27 procent jämfört med branschvärdet 2017. Detta innebär att verksamhetens 

kostnader är lägre jämfört med det totala kapitalet. Företagens investeringar och bundna 

resurser har använts på ett bra sätt för att generera vinst för företaget. Annabiz Lidingö AB 

ökade med 3,6 procent mellan 2016–2017 och ligger över branschvärdet, men visade en 

negativ utveckling genom åren 2013–2016. Twilfit AB har en negativ utveckling 2016–2017 

på 5,0 procent mellan 2016–2017 men har haft en positiv utveckling mellan 2013–2016. Emil 

Mode AB har haft en blandad utveckling genom åren men ligger under 2017 över 

branschvärdet med 4,1 procent. De aktiva företagen visar ingen tydlig trend på utvecklingen 

men alla ligger på en god nivå under 2017 jämfört med branschvärdet.  

 

Tabell 5.2.6 Räntabilitet på totalt kapital 

 

 

5.2.7 Räntabilitet på eget kapital 
Räntabilitet på eget kapital ligger på en acceptabel nivå under 2017 för alla de aktiva 

företagen när det jämförs med branschvärdet. Alla företagen har legat över branschvärdet med 

goda marginaler. Annabiz Lidingö AB avvek under 2016 av någon anledning då de låg på ett 

Balanslikviditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 162,9% 163,2% 193,0% 164,9% 157,4% 173,4%

Twilfit AB 143,4% 127,2% 135,1% 124,2% 111,7% 110,7%

Pondus Överby AB 162,9% 154,3% 161,7% 163,9% 232,9% 165,9%

Emil Mode AB 178,6% 234,8% 172,9% 167,7% 183,4% 192,3%

Räntabilitet på totalt kapital Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,7% 4,0% -0,4% 8,0% 14,8% 28,1%

Twilfit AB 5,3% 2,9% 7,9% 6,9% 3,2% -4,1%

Pondus Överby AB 7,1% 34,1% 45,5% 41,5% 39,5% 38,0%

Emil Mode AB 2,7% 6,8% 4,7% 20,9% 22,4% 11,8%
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negativt värde på -14,4 procent. De förbättrade nyckeltalet med 20 procent mellan 2016–2017 

så det ser ut som en tillfällig störning. Pondus Överby AB har den bästa avkastningen jämfört 

med de andra då det legat över 100 procent i två perioder, samt på en väldigt god nivå på 60,7 

procent under 2017. Twilfit AB och Emil Mode AB har båda legat på goda nivåer, men 

Twilfit AB har fått en negativ utveckling under 2017 och ligger på 3,8 procent, 5,4 procent 

under branschvärdet. Räntabilitet på eget kapital visar inga varningssignaler för dessa aktiva 

företagen.  

 

Tabell 5.2.7 Räntabilitet på eget kapital 

 

 

5.2.8 Räntabilitet på sysselsatt kapital 
Räntabilitet på sysselsatt kapital har haft en blandad utveckling bland de aktiva företagen. 

Alla företagen visar att deras investeringar har varit lönsamma då de inte påvisar ett negativt 

värde och ligger i över branschvärdet under 2017. Pondus Överby AB är det företag som visar 

bäst resultat med 60,8 procent under 2017, 114,1 procent under 2016 och 107,2 procent under 

2015. Företagets utveckling ser ut att vara bra och stark. Twilfit AB ligger några procent 

under branschvärdet men har över en bra period legat betydligt högre. Räntabilitet på 

sysselsatt kapital för de aktiva företagen visar att de kan klara av sina räntekostnader från 

deras räntebärande skulder och kan ge en avkastning.  

 

Tabell 5.2.8 Räntabilitet på sysselsatt kapital 

 

 

5.2.9 Omsättningshastighet 
 

5.2.9.1 Tillgångars omsättningshastighet 

Tabell 5.2.9.1 visar alla de aktiva företagens omsättningshastighet på tillgångarna ligger på en 

jämn och god nivå. Det har varit en liten blandning med små marginaler men har legat på 

ungefär samma nivå under hela femårsperioden. Detta visar att de har återinvesterat kapitalet 

på ett effektivt sätt. Emil Mode AB hade en omsättningshastighet på 4,8 gånger, vilket är bäst 

av de studerade aktiva företagen. Pondus Överby AB har den lägsta omsättningshastigheten 

på tillgångarna men ligger fortfarande på en god nivå.  

Räntabilitet på eget kapital Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 4,1% 5,6% -14,4% 21,5% 36,4% 63,5%

Twilfit AB 9,2% 3,8% 21,5% 22,2% 7,3% -76,5%

Pondus Överby AB 19,4% 60,7% 110,7% 104,1% 88,1% 78,7%

Emil Mode AB 4,1% 17,6% 17,8% 49,7% 38,9% 25,1%

Räntabilitet på sysselsatt kapital Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 7,3% 12,2% 8,8% 18,0% 36,5% 60,0%

Twilfit AB 13,1% 9,8% 20,5% 21,5% 14,3% -3,7%

Pondus Överby AB 18,5% 60,8% 114,1% 107,2% 86,9% 78,5%

Emil Mode AB 7,3% 20,8% 12,4% 46,4% 35,8% 24,2%
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Tabell 5.2.9.1 Tillgångars omsättningshastighet 

 

 

5.2.9.2 Kundfordringarnas omsättningshastighet 

Tabell 5.2.9.2 visar att alla de aktiva företagen inte binder mycket kapital i deras 

kundfordringar då de har en hög omsättningshastighet, vilket anses vara bra. De ligger även 

alla över branschvärdet med flera hundra. Emil Mode AB är det företag som återinvesterar 

kundfordringarna bäst med en omsättningshastighet på 2 640 gånger. Den som har lägst 

omsättningshastighet (358 gånger) under 2017 är Pondus Överby AB, men ligger fortfarande 

utmärkt till jämför med andra i samma bransch. Det finns ingen tydlig utveckling för 

företagen men alla har fått en negativ utveckling under år 2017, vilket kan tyda på att det är 

någon gemensam störning. Kundfordringarnas omsättningshastighet visar att det går bra för 

företagen och att företagen har bra kreditvillkor och bra faktureringsrutiner, samt 

kreditbevakning.  

 

Tabell 5.2.9.2 Kundfordringars omsättningshastighet 

 

 

5.2.9.3 Lagrets omsättningshastighet 

Alla de aktiva företagen visar en jämn omsättningshastighet på lagret över flera perioder. 

Annabiz Lidingö AB, Twilfit AB och Pondus Överby AB har haft samma 

omsättningshastighet i flera år, vilket tyder på att de har en bra kontroll över deras 

inköpspolicy och är effektiva. Emil Mode AB har förändrats mer genom åren men med små 

marginaler. Alla de aktiva företagen ligger i linje med vad det bör ligga på om de kollar på 

branschvärdet.  

 

Tabell 5.2.9.3 Lagrets omsättningshastighet 

 

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,1 2,7 2,9 2,2 2,2 2,4

Twilfit AB 2,3 2,7 2,8 3,4 3,3 3,3

Pondus Överby AB 2,4 2,3 2,6 2,6 2,5 3

Emil Mode AB 2,1 4,8 3,6 4,7 3,7 4,3

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 80,1 381 741 529 1720 1027

Twilfit AB 45,1 901 1150 5042 823 307

Pondus Överby AB 220,4 358 602 149 1068 601

Emil Mode AB 80,1 2640 3200 2144 1752 2148

Lagrets omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,4 2,3 2,3 2,1 2,2 2,4

Twilfit AB 2,4 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3

Pondus Överby AB 2,4 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9

Emil Mode AB 2,4 3,4 3,8 4,5 4,6 4,8
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5.3  Jämförelse mellan inaktiva och aktiva företagen 

5.3.1 Omsättningstillväxt 
Park Lane Fashion ABs omsättning utvecklas nästan på samma sätt som ”tvilling”-företaget 

Annabiz Lidingö AB. De ligger relativt lika de senaste åren men skiljer sig betydligt mer i 

omsättningstakten, exempelvis Park Lane Fashion AB har ökat med 5,4 procent mellan 2014–

2015 medan Annabiz Lidingö AB har under samma period ökat med 25,2 procent. Mellan 

2016–2017 sänktes omsättningstillväxten med 17,7 procent (19,4 miljoner kronor) för Park 

Lane Fashion AB och 18,6 procent (19,2 miljoner kronor) för Annabiz Lidingö AB, vilket är 

väldigt lika även storleksmässigt. Det konkursdrabbade företaget hade även en högre 

omsättning genom åren med några miljoner kronor än det aktiva företaget, Annabiz Lidingö 

AB. Detta visar att ett företag som hamnat i konkurs kan fortfarande ha en högre omsättning 

än det aktiva företaget, men kan ändå inte klara sig i längden. Det tyder på att det finns andra 

faktorer som gör att det i slutändan är mindre lönsamt för det konkursade företaget än det 

aktiva. Vi kollar senare på det andra nyckeltalet, vinstmarginal för att analysera vidare frågan.  

Best of Brands i Stockholm AB har visat exakt samma utveckling som ”tvilling”-företaget 

Twilfit AB. De har båda haft en positiv utveckling mellan 2013–2016 och en negativ 

utveckling mellan 2016–2017. I detta fallet är det dock det aktiva företaget, Twilfit AB som 

har en högre omsättning genom åren men det inaktiva företaget har haft en högre 

omsättningstillväxt än det aktiva företaget.  

Amakaj AB har visat en negativ utveckling genom de tre senaste åren, medan ”tvilling”-

företaget Pondus Överby AB har visat en positiv utveckling, med en liten avvikelse under 

2017. Omsättningstillväxten var också bättre för Pondus Överby AB då det är positiva värden, 

trots en negativ utveckling medan Amakaj AB visar en negativ utveckling med negativa 

värden.  

Club Xprs AB visar en positiv utveckling av omsättningen sedan uppstart och ”tvilling”-

företaget Emil Mode AB visar samma positiva utveckling. Omsättningstillväxten har varit 

större för det inaktiva företaget, Club Xprs AB än Emil Mode AB. Detta är dock förståeligt då 

det inaktiva företaget var under en uppstartsfas och får en högre procentsats vid högre 

försäljning. Det aktiva företaget, Emil Mode AB visade däremot en positiv tillväxt medan 

Club Xprs AB visade en negativ tillväxt jämfört med föregående års tillväxt, men mellan 

2016–2017 visades en positiv utveckling.  

Alla företagen har gemensamt att omsättningstillväxten har varit negativ under 2017. Detta 

kan bero på flera andra faktorer som påverkar försäljningen. Det är intressant att se ”tvilling”-

företagens utveckling vad gäller omsättningen. Genom att jämföra de fyra konkursdrabbade 

företagen med de aktiva företagens nyckeltal, så syns det tydligare att majoriteten av de 

inaktiva företagens lönsamheten utvecklas negativt och visar en långsammare takt än 

marknaden. De aktiva företagens lönsamhet utvecklas positivt genom åren, med en avvikelse 

från det senaste året då det visat en avvikande trend. Det är definitivt en varningssignal om ett 

företag börjar tappa i omsättningen för varje år som går, men omsättningstillväxten ger inte en 

lika tydlig varningssignal när det ställs gentemot aktiva företag. Omsättningstillväxten visar 

mest om det ökar i takt som andra företag i samma bransch och kan variera från företag till 

företag.  
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Tabell 5.3.1.1 Sammanställning – Omsättning (KSEK) 

 

 

Tabell 5.3.1.2 Sammanställning – Omsättningstillväxt i % 

 

 

  

Inaktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 89 916 109 290 112 235 106 493 104 873

Best of Brands i Stockholm AB 270 317 282 156 247 590 197 476 182 874

Amakaj AB 11 201 11 808 12 216 12 062 11 100

Club Xprs AB 49 868 38 401 0 - -

Aktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 83 781 102 945 96 857 77 376 65 751

Twilfit AB 364 987 375 960 342 868 324 406 323 565

Pondus Överby AB 20 787 21 051 19 688 18 151 16 214

Emil Mode AB 63 366 57 601 53 598 50 802 51 540

Inaktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB -17,7% -2,6% 5,4% 1,5% -

Best of Brands i Stockholm AB -4,2% 14,0% 25,4% 8,0% -

Amakaj AB -5,1% -3,3% 1,3% 8,7% -

Club Xprs AB 29,9% 100,0% - - -

Aktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB -18,6% 6,3% 25,2% 17,7% -

Twilfit AB -2,9% 9,7% 5,7% 0,3% -

Pondus Överby AB -1,3% 6,9% 8,5% 11,9% -

Emil Mode AB 10,0% 7,5% 5,5% 0 -
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5.3.2 Vinstmarginal i % 
Park Lane Fashion AB visade en blandning av både positiv och negativ utveckling men 

slutade vara lönsam under 2017, medan Annabiz Lidingö AB var fortfarande lönsam med 1,5 

procent trots samma negativa utveckling. Best of Brands i Stockholm AB, Amakaj AB och 

Club Xprs AB visade alla en negativ utveckling medan ”tvilling”-företagen visade en 

blandning av positiv och negativ utveckling.  

Utifrån denna studie kan det konstateras att vinstmarginalen kan vara till hjälp för att förutse 

en konkurs. Detta då det påvisar att konkursföretagen inte var lönsamma då de hade en 

negativ utveckling på nyckeltalet. De aktiva företagen visade en positiv utveckling och var 

lönsamma innan kostnaderna för verksamhetens finansiering tagits upp.  

Tabell 5.3.2 Sammanställning – Vinstmarginal i % 

 

 

5.3.3 Årets resultat 
De konkursdrabbade företagen visade en negativ utveckling av årets resultat, samt visade 

negativa värden genom åren. De aktiva företagen hade positiva värden, trots större 

investeringar i form av lönekostnader. De visade både en positiv och negativ utveckling 

genom åren. Årets resultat visar en tydlig indikation på att det inte går bra för ett företag och 

bör därför ses som en varningssignal om det visar ett negativt resultat flera år i rad utan att ha 

gjort större investeringar eller ökat andra större kostnader. 

Tabell 5.3.3 Sammanställning – Årets resultat (KSEK) 

 

Inaktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB -8,4% 0,7% 0,6% 2,5% -2,4%

Best of Brands i Stockholm AB -20,2% -6,2% 1,1% -2,0% 0,2%

Amakaj AB -12,1% -9,1% -8,9% -17,7% -13,3%

Club Xprs AB -67,0% -52,1% 3658,0% - -

Aktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 1,5% -0,2% 3,6% 6,7% 11,5%

Twilfit AB 1,0% 2,8% 2,1% 0,9% -1,3%

Pondus Överby AB 14,8% 17,5% 16,1% 15,9% 12,7%

Emil Mode AB 1,4% 1,3% 4,4% 6,0% 2,7%

Inaktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB -3 871 131 1 308 1 126 1

Best of Brands i Stockholm AB -46 805 -15 244 3 178 -4 868 529

Amakaj AB -363 383 -313 80 -97

Club Xprs AB -34 639 -20 506 -3 043 - -

Aktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 304 11 2 172 2 507 4 226

Twilfit AB 1 288 17 621 5 670 1 457 -6 826

Pondus Överby AB 1 771 2 357 2 026 2 225 1 607

Emil Mode AB 898 428 1 350 1 850 812
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5.3.4 Soliditet 
Park Lane Fashion AB har en högre genomsnittlig soliditetsnivå än det aktiva företaget, 

Annabiz Lidingö AB. Skillnaden är att Park Lane Fashion AB ligger under branschvärdet, 

medan Annabiz Lidingö AB ligger över branschvärdet genom åren, vilket innebär att det 

aktiva företaget ligger bäst till trots en lägre soliditetsnivå.  

Best of Brands i Stockholm AB har visat en negativ utveckling och ligger långt under 

branschvärdet medan Twilfit AB har en positiv utveckling och ligger på god soliditetsnivå 

jämfört med branschvärdet. Detsamma gäller här för Amakaj AB med sin ”tvilling”-företag, 

Pondus Överby AB.  

Club Xprs AB har visat en negativ utveckling men ligger på en god soliditetsnivå, medan 

Emil Mode AB har visat en blandad utveckling, men under de sista åren visat en positiv 

utveckling. Företaget ligger däremot under soliditetsnivån för branschsvärdet men ligger 

fortfarande på en acceptabel nivå på 30 procent.  

Majoriteten av de konkursdrabbade företagen låg under branschvärdet med flera procent och 

visade en negativ utveckling av nyckeltalet genom åren. De aktiva företagen låg över 

branschvärdet och låg på en jämn nivå genom åren. De visade en positiv utveckling av 

nyckeltalet. Nyckeltalet visar ger därför en varningssignal när det går mot ett motsatt håll som 

i de konkursdrabbades fall.  

Tabell 5.3.4 Sammanställning – Soliditet  

 

 

5.3.5 Likviditet 

5.3.5.1 Kassalikviditet 

Park Lane Fashion AB visar under 2017 en högre kassalikviditet på 78,9 procent jämfört med 

Annabiz Lidingö AB på 49,0 procent. Best of Brands i Stockholm AB hade en lägre 

kassalikviditet på 35,1 procent jämfört med Twilfit AB på 48,9 procent. Amakaj AB och Club 

Xprs AB visar samma utveckling och ligger under nivån för de aktiva företagen, Pondus 

Överby AB och Emil Mode AB. Alla företagen har däremot gemensamt att de ligger under 

branschvärdet, vilket anses vara normalt i detta fall.  

Carlson (2014) skriver att en kassalikviditet på 100 procent eller mer betyder att företaget kan 

betala av alla sina kortfristiga skulder direkt utan att behöva avveckla någonting. I fallet med 

de konkursdrabbade företagen så hade de inte klarat av att betala sina kortfristiga skulder 

direkt utan att behöva avveckla någonting. De aktiva företagen visade samma sak utifrån 

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 42,3% 26,8% 40,6% 53,8% 43,8% 46,5%

Best of Brands i Stockholm AB 31,7% 1,0% 5,3% 11,6% 10,4% 19,2%

Amakaj AB 30,4% 7,1% 11,0% 8,5% 11,4% 3,2%

Club Xprs AB 37,5% 35,0% 45,1% 91,9% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 36,5% 42,5% 36,5% 32,8% 37,9% 42,2%

Twilfit AB 32,5% 33,3% 32,0% 24,9% 20,3% 9,2%

Pondus Överby AB 30,5% 56,3% 41,1% 39,8% 44,8% 48,2%

Emil Mode AB 36,5% 30,0% 21,4% 41,1% 57,4% 46,1%
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nyckeltalet. Både de aktiva och konkursdrabbade företagen låg på samma nivå, vilket gör att 

kassalikviditeten inte är en lika bra varningssignal när det jämförs med aktiva företag. Det 

finns ingenting som särskiljer dem från de aktiva företagen. 

 

Tabell 5.3.5.1 Sammanställning – Kassalikviditet 

 

 

5.3.5.2 Balanslikviditet 

De konkursdrabbade företagen låg alla under branschvärdet genom majoriteten av perioderna, 

medan de aktiva företagen ligger i linje med branschvärdet. De konkursdrabbade företagen 

låg rent allmänt under de aktiva företagens nivå på nyckeltalet, vilket innebär att de inte har 

en lika bra buffert för betalningsstörningar. De konkursdrabbade företagen visade allmänt en 

negativ utveckling på balanslikviditeten medan de aktiva företagen visade en positiv 

utveckling överlag. Detta nyckeltalet visade en skillnad mellan de aktiva och 

konkursdrabbade företagen. Utifrån tabell 5.3.5.2 syns det att utvecklingen blir tydligare 

under den senaste treårsperioden. 

 

Tabell 5.3.5.2 Sammanställning – Balanslikviditet 

 

 

5.3.6 Räntabilitet på totalt kapital 
Räntabiliteten på totalt kapital för de konkursdrabbade företagen visar en negativ utveckling 

genom de tre sista åren och ligger under branschvärdet. De har alla även ett negativt värde, 

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 103,6% 78,9% 78,6% 118,1% 79,0% 94,9%

Best of Brands i Stockholm AB 77,0% 35,1% 26,2% 19,7% 27,4% 28,9%

Amakaj AB 67,2% 71,2% 70,4% 79,7% 86,4% 52,6%

Club Xprs AB 63,6% 10,7% 6,9% 933,3% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 60,6% 49,0% 42,7% 36,2% 52,0% 58,0%

Twilfit AB 85,7% 48,9% 54,1% 26,9% 22,5% 26,2%

Pondus Överby AB 65,4% 125,2% 76,1% 72,4% 78,2% 58,4%

Emil Mode AB 60,6% 21,2% 50,0% 60,6% 126,7% 71,8%

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 188,2% 119,6% 154,2% 216,7% 183,9% 193,3%

Best of Brands i Stockholm AB 140,3% 78,7% 91,5% 102,0% 115,2% 108,5%

Amakaj AB 178,3% 100,5% 98,7% 134,1% 157,9% 128,1%

Club Xprs AB 168,2% 89,1% 104,6% 960,1% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 162,9% 163,2% 193,0% 164,9% 157,4% 173,4%

Twilfit AB 143,4% 127,2% 135,1% 124,2% 111,7% 110,7%

Pondus Överby AB 162,9% 154,3% 161,7% 163,9% 232,9% 165,9%

Emil Mode AB 178,6% 234,8% 172,9% 167,7% 183,4% 192,3%
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medan de aktiva företagen har ett positivt värde genom alla åren. För de aktiva företagen 

visade nyckeltalet ingen tydlig trend på utvecklingen men alla låg på en god nivå jämfört med 

företag i samma bransch. Branschvärdet visar i detta fall om det anses vara en varningssignal 

eller inte då alla de konkursdrabbade företagen var under det värdet.  

Tabell 5.3.6 Sammanställning – Räntabilitet på totalt kapital 

 

 

 

5.3.7 Räntabilitet på eget kapital  
Detta nyckeltalet agerar på samma sätt som det tidigare nyckeltalet, räntabilitet på totalt 

kapital. De konkursdrabbade företagen visar negativa värden medan de aktiva visar positiva 

värden. Detta innebär att de aktiva företagen visar att de genererar vinst till aktieägarna 

genom åren, medan de konkursdrabbade företagen visar en tydlig varningssignal på att det går 

dåligt för företagen och slutat generera vinst sedan flera år tillbaka. Nyckeltalet visade stora 

skillnader mellan de konkursdrabbade och aktiva företagen, vilket syns utifrån tabell 5.3.7.  

Tabell 5.3.7 Sammanställning – Räntabilitet på eget kapital 

 

 

5.3.8 Räntabilitet på sysselsatt kapital 
De konkursdrabbade företagen visade att deras investeringar inte var lönsamma då de 

påvisade negativa värden under en bra period. Det innebär att de inte kunde klara av sina 

räntekostnader från deras räntebärande skulder och kunde inte ge avkastning. De aktiva 

företagen visade en blandad utveckling men fortfarande positiva värden genom åren, samt 

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 10,0% -17,0% 1,7% 1,6% 5,7% -6,1%

Best of Brands i Stockholm AB 3,8% -39,3% -11,5% 2,9% -5,3% 0,6%

Amakaj AB 7,0% -14,9% -11,8% -14,9% -26,0% -18,2%

Club Xprs AB 2,4% -90,3% -47,4% -24,1% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,7% 4,0% -0,4% 8,0% 14,8% 28,1%

Twilfit AB 5,3% 2,9% 7,9% 6,9% 3,2% -4,1%

Pondus Överby AB 7,1% 34,1% 45,5% 41,5% 39,5% 38,0%

Emil Mode AB 2,7% 6,8% 4,7% 20,9% 22,4% 11,8%

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 25,0% -65,9% 3,5% 2,3% 11,8% -15,0%

Best of Brands i Stockholm AB 7,4% -3956,0% -241,6% 17,3% -61,0% -2,8%

Amakaj AB 19,1% -211,6% -110,9% -196,5% -247,9% -660,3%

Club Xprs AB 4,3% -261,8% -107,5% 27,3% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 4,1% 5,6% -14,4% 21,5% 36,4% 63,5%

Twilfit AB 9,2% 3,8% 21,5% 22,2% 7,3% -76,5%

Pondus Överby AB 19,4% 60,7% 110,7% 104,1% 88,1% 78,7%

Emil Mode AB 4,1% 17,6% 17,8% 49,7% 38,9% 25,1%
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legat på en nivå över branschvärdet eller i linje med det. Nyckeltalet visar tydliga skillnader 

på de studerade företagen och ger starka varningssignaler.  

 

Tabell 5.3.8 Sammanställning – Räntabilitet på sysselsatt kapital 

 

 

5.3.9 Omsättningshastighet 

5.3.9.1 Tillgångarnas omsättningshastighet 

Både de aktiva och konkursdrabbade företagens omsättningshastighet på tillgångarna ligger 

bra till jämfört med branschvärdet, samt ligger väldigt nära varandras ”tvilling”-företag. De 

alla har även ungefär samma branschvärde och utnyttjar tillgångarna på ett effektivt sätt. Det 

finns inte någon tydlig skillnad mer än att de konkursdrabbades omsättningshastighet har en 

lite mindre negativ utveckling genom åren, men inget direkt märkvärt. Nyckeltalet visar ingen 

stor varningssignal för att företaget håller på att hamna på obestånd.  

 

Tabell 5.3.9.1 Sammanställning – Tillgångarnas omsättningshastighet 

 

 

5.3.9.2 Kundfordringarnas omsättningshastighet 

Här syns tydligare skillnader när ”tvilling”-företagen jämförs mot varandra. Park Lane 

Fashion AB, Amakaj AB och Club Xprs AB är de konkursdrabbade företag som skiljer sig 

stort från ”tvilling”-företagen med flera hundra. Detta visar att de aktiva företagen självklart 

är starkare och har bra omsättning av kundfordringarna. Kundfordringarnas 

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 23,3% -97,2% 4,4% 1,9% 12,6% -14,7%

Best of Brands i Stockholm AB 12,5% -653,3% -95,6% 20,3% 13,0% 8,6%

Amakaj AB 18,5% -210,1% -103,0% -44,7% -45,0% -31,9%

Club Xprs AB 7,4% -254,6% -109,7% -25,1% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 7,3% 12,2% 8,8% 18,0% 36,5% 60,0%

Twilfit AB 13,1% 9,8% 20,5% 21,5% 14,3% -3,7%

Pondus Överby AB 18,5% 60,8% 114,1% 107,2% 86,9% 78,5%

Emil Mode AB 7,3% 20,8% 12,4% 46,4% 35,8% 24,2%

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 2,1 2 2,3 2,9 2,3 2,5

Best of Brands i Stockholm AB 2,3 2 1,9 2,6 2,8 2,8

Amakaj AB 2,3 1,2 1,3 1,7 1,5 1,4

Club Xprs AB 2,0 1,4 0,9 0 - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,1 2,7 2,9 2,2 2,2 2,4

Twilfit AB 2,3 2,7 2,8 3,4 3,3 3,3

Pondus Överby AB 2,4 2,3 2,6 2,6 2,5 3

Emil Mode AB 2,1 4,8 3,6 4,7 3,7 4,3
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omsättningshastighet visar att det går bättre för de aktiva företagen och att företagen har bra 

kreditvillkor och bra faktureringsrutiner, samt kreditbevakning. De aktiva företagen inte 

binder mycket kapital i deras kundfordringar då de har en hög omsättningshastighet, vilket 

anses vara bra. De konkursdrabbade företagen band inte heller för mycket kapital i 

kundfordringarna och var effektiva på så sätt. Nyckeltalet visar en varning i form av en 

negativ utveckling, men visar däremot inte överlag att ett företag håller på att hamna i 

konkurs. Nyckeltalet kan vara en bra varningssignal för specifika företag för att visa att de 

inte är lika effektiva och bör ändra det för att inte få brist på likvida medel i verksamheten.  

Tabell 5.3.9.2 Sammanställning – Kundfordringarnas omsättningshastighet 

 

 

5.3.9.3 Lagrets omsättningshastighet 

Både de aktiva och konkursdrabbade företagen ligger på en jämn och bra nivå vad gäller 

lagrets omsättningshastighet. Alla företagen låg även i linje med branschvärdet, vilket innebär 

att de hade en lika effektiv hantering av lagret. Nyckeltalet är ingen tydlig varningssignal och 

visar inte ifall företagen är på väg mot konkurs eller inte. Hade ett företag avvikit mycket från 

de andra så hade det visat en varningssignal att de likvida medlen inte hanteras på ett korrekt 

sätt för specifikt det företaget, inget mer. Det finns ingen skillnad mellan de aktiva och 

konkursdrabbade företagen vad gäller lagrets omsättningshastighet.  

Tabell 5.3.9.3 Sammanställning – Lagrets omsättningshastighet 

 

 

  

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 9,9 5 7 8 8 9

Best of Brands i Stockholm AB 60,4 719 456 264 66 319

Amakaj AB 2,3 1,2 1,3 1,7 1,5 1,4

Club Xprs AB 136,6 198 9600 0 - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 80,1 381 741 529 1720 1027

Twilfit AB 45,1 901 1150 5042 823 307

Pondus Överby AB 220,4 358 602 149 1068 601

Emil Mode AB 80,1 2640 3200 2144 1752 2148

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 3,3 3,7 4,2 3,9 3,4 4,3

Best of Brands i Stockholm AB 2,5 2,6 2,2 2,5 2,5 2,6

Amakaj AB 2,4 2,5 2,7 2,5 2,5 2

Club Xprs AB 2,3 1,8 2,3 0 - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,4 2,3 2,3 2,1 2,2 2,4

Twilfit AB 2,4 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3

Pondus Överby AB 2,4 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9

Emil Mode AB 2,4 3,4 3,8 4,5 4,6 4,8
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5.3.10 Sammanfattning  
Det är inte alla nyckeltal som visar tidiga varningssignaler men blir definitivt allt tydligare när 

de ställs emot andra ”tvilling”-företag. De nyckeltal som visade starka varningssignaler är 

vinstmarginalen i procent, årets resultat, soliditet, balanslikviditet, räntabilitet på totalt kapital, 

räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital. De nyckeltal som visade en 

svag varningssignal var omsättning och omsättningstillväxt. Detta då nyckeltalen kan ha en 

hög omsättning men ändå ha en dålig lönsamhet i företaget som kan i sin tur leda till en 

konkurs. De nyckeltal som inte visade varningssignaler eller några skillnader mellan de aktiva 

och konkursdrabbade företagen är kassalikviditet, tillgångars- och lagrets 

omsättningshastighet. Det är bra nyckeltal för att visa vart företagen binder sitt kapital och om 

de är effektiva men fungerar inte som en allmän varningssignal för alla företag. 

Kundfordringarnas omsättningshastighet visade inte heller någon varningssignal direkt då det 

låg i linje med branschvärdet men däremot syntes stora skillnader på ”tvilling”-företagen för 

de konkursdrabbade företagen. Nedan ser ni en sammanställning av nyckeltalen och dess 

varningssignal.  

Tabell 5.3.10 Sammanställning av varningssignaler 

 

 

  

Nyckeltal Varningssignal Styrka

Omsättning Ja Svag

Omsättningstillväxt Ja Svag

Vinstmarginal Ja Stark

Årets resultat Ja Stark

Soliditet Ja Stark

Kassalikviditet Nej -

Balanslikviditet Ja Stark

Räntabilitet på totalt kapital Ja Stark

Räntabilitet på eget kapital Ja Stark

Räntabilitet på sysselsatt kapital Ja Stark

Tillgångarnas omsättningshastighet Nej -

Kundfordringarnas omsättningshastighet Nej -

Lagrets omsättningshastighet Nej -
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5.4  Analys av teori 
Det har funnits flera äldre undersökningar angående konkurser bland företag. Kedner (1972), 

Beavers (1966), Altman (1982), Appiah & Abor (2009), Lundèn & Ohlsson (2006), Koponen 

(2003), Talebnia, Karmozi & Rahimi (2016) har samtliga kommit fram till att nyckeltal kan 

användas som verktyg för att förutse konkurser bland företag. Enligt dem var det viktigt att 

följa upp företagets ekonomiska utveckling utifrån finansiella rapporter då det är en bra 

indikator på att förutse konkurser. Detta stämmer överens med vad denna studien har kommit 

fram till men skiljer sig lite åt vilket nyckeltal som var den största varningssignalen. Kedner 

(1972) konkursfaktorer som utmärktes var främst lönsamheten, faktorer utanför ledningens 

kontroll, finansieringen, planering och kontroll. Denna studien håller med det Kedner (1972) 

antyder, men faktorer utanför ledningens kontroll har inte varit ett fokus i denna studien och 

kan inte uttala någonting om det. Beaver (1966) och Engström (2002) kom däremot fram till 

att soliditeten, likviditet och räntabilitet var de viktigaste nyckeltalen för att förutse konkurser 

i ett tidigt stadie. Lundèn & Ohlsson (2006) och Koponen (2003) håller med om att 

lönsamheten och likviditeten är ett av de viktigare nyckeltalen som ger starka 

varningssignaler. Studien har visat att alla nyckeltalen för lönsamhetsmått, finansiella 

balansen, lönsamhetsmått relaterade till kapitalet är lika viktiga och ger starka 

varningssignaler för att förutse att ett företag håller på att hamna på obestånd.  

Springate (1978) ansåg också att de viktigaste nyckeltalen för att särskilja friska företag från 

de konkursdrabbade är lönsamhetsmått relaterade till kapitalet. Talebnia, Karmozi & Rahimi 

(2016) provade flera modeller hur de fungerade i verkligheten och kom fram till att Springate 

(1978) hade störst träffsäkerhet och kunde därför bekräfta Springates (1978) påståenden. 

Alkhatib och Al Bzour (2011), Kiyak och Labanauskaite (2012), Rahnamai Roudposhti och 

Alikhani & Maranjouri (2009) kom samtliga fram till att de viktigaste nyckeltalen att kolla på 

var densamma som Altmans (1968) modell, alltså rörelsekapitalet i förhållande till de totala 

tillgångarna, balanserade vinster i förhållande till de totala tillgångarna, resultat före ränte- 

och skattekostnader i förhållande till totala tillgångarna, marknadsvärdet i förhållande till de 

totala skulderna och omsättningen i förhållande till de totala tillgångarna.  

Appiah & Abor (2009) var en av dem som tog upp betydelsen av korrekt information och god 

tolkningsförmåga då det är grunden till att få en absolut riktighet för att med stor sannolikhet 

förutse en konkurs. Detta stämmer överens med vad denna studien har kommit fram till då vi 

såg hur stor betydelse rätt redovisningsprinciper hade och hur stor skillnad det var. Det kan gå 

riktigt illa som i vårt fall där Best of Brands i Stockholm AB visade ett inkorrekt resultat med 

flera miljoner kronor och hamnade på ett negativt resultat. Det är vissa nyckeltal som är 

enklare att manipulera och blåsa upp som i sin tur kan ge en missvisande bild av hur ett 

företags ekonomiska ställning ser ut. Detta kan ställa till företaget då de kan missa dessa 

varningssignaler som kommer från nyckeltalen och därför ha en negativ utveckling utan att 

hinna förändra någonting. Koponen (2003) tar också upp betydelsen av ett företags 

redovisningssystem då det kan minska företagets lönsamhet på lång sikt då det är viktigt att ha 

kontroll över sina räkenskaper och använda det som ett uppföljningsverktyg. Studien håller 

med även detta påstående då exempelvis bra faktureringsrutiner och kreditbevakning kan göra 

en stor positiv skillnad för verksamheten. Koponen (2003) tog upp att det är en stor 

varningssignal om företagarna binder för stort kapital eller binder kapital långsiktigt. Detta 

stämmer också överens med denna studien då det har visat sig att det är bättre att försöka 
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omsätta kapitalet och återinvestera det i verksamheten för att få en bättre effekt. Det som 

skiljer sig är däremot att det inte riktigt är en lika stor varningssignal, utan mer en vägledning 

till vad det är som gör att lönsamheten inte är lika bra och vad som borde förändras.  

Altman, Haldeman & Narayanan (1977) tog upp att ett företags storlek har en viss inverkan 

på företagets sannolikhet att gå i konkurs, men denna studie som framtagits håller inte med 

vad Altman, Haldeman & Narayanan (1977) har kommit fram till. Denna studien kunde inte 

visa på att ett företags storlek hade någon betydelse, utan det var mer huruvida företaget var 

under en tillväxt eller mognadsfas. Detta påstående styrks genom andra studier av Appiah & 

Abor (2009), Horrigan (1965) och Beaver (1966) som kommit fram till samma sak.  
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6. Slutsats 
Lönsamhetsmåtten, kapitalstrukturen och den finansiella balansen anses vara de viktigaste 

nyckeltalen för att förhindra konkurs. De första varningssignalerna i denna studie är en för låg 

omsättningstillväxt jämfört med andra företag på marknaden, samt en för låg vinstmarginal 

med en negativ utveckling genom året. För att undvika detta så behöver företagen göra 

lönsamhetsanalyser där de noga följer upp verksamhetens lönsamhet och ser vilka 

förbättringar de kan göra i god tid, innan den negativa utvecklingen blir för stor. De kan 

främst minska kostnaderna eller öka omsättningen för att förbättra vinstmarginalen och på sätt 

ha en bättre och lönsammare verksamhet. I och med att måttet inte tar hänsyn till hur företaget 

finansierar sin verksamhet så är det ett stort problem om nyckeltalet visar en negativ 

utveckling. Detta innebär att företaget på lång sikt inte kommer att kunna betala sina skulder 

med hjälp av verksamhetens omsättning, vilket är mest önskvärt. Vinstmarginalen är därför en 

bra, tidig varningssignal för att förutse en konkurs. Det företagen får vara uppmärksamma på 

är att en hög vinstmarginal inte visar om ett företag är för högt belånat eller inte, det får 

företagen undersöka vidare med andra nyckeltal.  

Företagets lönsamhet påverkar även andra nyckeltal både på ett direkt och indirekt sätt. 

Allting hänger ihop då den finansiella balansen och lönsamhetsmåtten som är relaterade till 

kapitalet påverkas av företagets lönsamhet. Alla de nyckeltalen var bra varningssignaler, 

förutom kassalikviditeten, för att förutse konkurs i ett tidigt stadie och är bra mått för att veta 

vad som bör förändras innan det är för sent.  

Nyckeltalen för kapitalomloppen var inte lika bra varningssignaler för att förutse konkurser, 

men var ett utmärkt sätt att härleda vart problemet ligger och vart kapitalbindningen måste 

förbättras. Kapitalbindningen i kundfordringarna var en av den största anledningen till att 

majoriteten av företagen hade brist på likviditet. Kundfordringarnas omsättningshastighet var 

inte lika effektiva som de borde ha varit. Hade företagen sett över denna varningssignalen så 

hade de haft möjlighet att i god tid förändra detta för att öka likviditeten i företaget.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha en bra planering och hålla koll på in- och 

utbetalningarna för att inte hamna i en situation där företaget har brist på likvida medel och 

inte kan betala sina skulder. Bra faktureringsrutiner och kreditbevakning är därför viktiga för 

att förhindra att hamna i en sådan situation.  
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7. Diskussion och implikationer 
Här kommer en diskussion kring hela uppsatsen, men med en utgångspunkt från analysen. 

7.1  Diskussion och implikationer 

Företag strävar alltid efter att ha en så hög omsättning som möjligt för att kunna täcka både de 

rörliga och fasta kostnaderna. Utifrån denna studie syns det tydligt att ett företag kan ha flera 

miljoner i omsättning men ändå inte klara av verksamhetens kostnader och försättas i 

konkurs. Att ett företag som Best of Brands i Stockholm AB har en högre omsättningstillväxt 

är förståeligt då det är det företaget som har varit verksam längst sedan 1962. Det som är 

förvånande är att det företag som varit näst längst verksam, Park Lane Fashion AB har haft en 

negativ tillväxt genom de senaste fem åren med 14,3 procent. Club Xprs AB var endast 

verksam i tre år och visade en positiv tillväxtökning men det var inte tillräckligt i slutändan. 

För att öka omsättningen kan det finnas flera alternativ som Carlson (2014) tidigare tog upp, 

exempelvis genom att marknadsföra kläderna eller butiken mer, ändra målgrupp eller stil på 

kläderna som köps in, eller fungera som återförsäljare för andra butiker också för att få ut 

försäljningen mer. Det företagen borde även ha gjort är att försöka sänka sina rörliga 

kostnader genom att förhandla bättre priser eller köpa in i mindre produkter i fler omgångar 

för att hänga med och täcka kostnaderna. Företaget borde även ha sett över sina lokal-, 

lönekostnader och investeringar. Butiken behöver inte alltid vara på det dyraste stället men 

behöver samtidigt vara beläget där det finns kunder. Investeringar kan vara bra, men tillväxt 

behöver inte alltid vara en bra sak. Stora investeringar kan göra att företaget inte klarar av att 

ta dessa kostnader trots att de har förhoppningar att omsättningen ökar. Ibland hinner inte 

verksamheten med den stora investeringen och kan istället göra att företaget hamnar på 

obestånd. Här krävs det att göra en bra och noggrann planering i form av investeringskalkyler 

och se om verksamheten klarar av en sådan tillväxt och kan ta de kostnader som medför en 

investering. Det är bra med en bevakning efter att en investering har gjorts för att se att det går 

positivt, gör det inte det så får företaget vidta andra åtgärder för att förhindra att de 

misslyckas.  

Studien har visat att årets resultat är ett utmärkt sätt för att se om det går bra eller dåligt för ett 

företag. Om ett företag uppvisar ett negativt resultat under ett antal år och fortsätter investera 

så är det ett stort varningstecken. Detta även när ett företag uppvisar ett negativt resultat 

samtidigt som företaget är högt belånat. Detta kan ställa till det i längden och bör därför inte 

ta nya lån utan försöka betala av de befintliga lånen för att få en bättre kontroll i företaget och 

på lång sikt få en bättre avkastning från företaget. Det är inte heller bra att låna mycket från 

aktieägarna då de oftast har en högre ränta och blir på så sätt mer kostsamt för företaget på 

lång sikt. Däremot kan det vara bra med aktieägartillskott i vissa situationer för att rädda 

företaget från att hamna på obestånd. Studien visade en stor skillnad mellan de fyra 

konkursdrabbade företagen och det var att Best of Brands i Stockholm AB gjorde en 

investering i företaget som var mest passande för att försöka vända på utvecklingen när de 

andra ökade sina kostnader i form av andra investeringar. Best of Brands i Stockholm AB och 

Park Lane Fashion AB försökte mest minska sina kostnader för att förbättra deras resultat 

men tyvärr var det en alldeles för sen åtgärd. Hade alla företagen minskat sina kostnader 

istället för att öka dem så hade de haft ett bättre resultat och kunnat driva verksamheten i 
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ytterligare något år tills de blir lite starkare för att klara av andra åtgärder såsom investeringar 

i e-handel och liknande. Annabiz Lidingö AB avvecklande av butiken i Kista Galleria kan ha 

en påverkan på att de fått ett högre resultat än föregående år då det innebär att de har mindre 

kostnader i form av både fasta- och rörliga kostnader, exempelvis hyra, el och personal. 

Personalkostnaderna minskade mycket från föregående år då de hade fyra anställda mindre 

2017. Twilfit AB minskade också antalet anställda med två personer, vilket bör göra att de har 

mindre personalkostnader. Av de konkursdrabbade företagen så minskade Best of Brands i 

Stockholm AB sin personalstyrka med 13 anställda, vilket är en enormt stor förändring som 

skulle haft en påverkan på resultatet. Emil Mode AB ökade sina personalkostnader med sex 

personer, vilket är en stor investering som påverkar resultaträkningen. Företaget har trots det 

klarat av att få ett positivt resultat, samt ett högre resultat än föregående år. Av de 

konkursdrabbade företagen så ökade Club Xpres AB och Park Lane Fashion AB med en, 

respektive två anställda mellan 2016–2017. Det är inte en stor skillnad men har en stor 

påverkan när det inte går lika bra för företaget och är kanske inte just den investeringen som 

de bör göra då det direkt påverkar resultaträkningen. Pondus Överby AB (aktiva) och Amakaj 

AB (inaktiva) var de två företag som inte förändrat sin personalstyrka mellan 2016–2017. 

Twilfit AB investerade i ett nytt affärssystem, samt bytt ut E-handelsplattformen för att bättre 

kommunicera med kunderna. Detta kan ha påverkat deras resultat negativt första året, men 

som Carlson (2014) tidigare tagit upp så är det inte alltid en investering är lönsam första året. 

Större investeringar påverkar inte resultaträkningen, utan mest balansräkningen då det är en 

tillgång. Därför behöver investeringen inte ha haft en lika stor negativ påverkan på resultatet 

med 16,3 miljoner kronor från föregående år. Det måste även finnas andra faktorer som har 

påverkat denna utveckling.  

Som Carlson (2014) tidigare skrivit så behöver inte ett negativt resultat alltid vara dåligt då 

det kan betyda att företaget har investerat ett stort belopp i verksamheten förväntas vända 

tecknet nästkommande år. I tre av fyra fall har företagens investeringar inte gett ett positivt 

resultat det nästkommande året. Tvärtom, de har påvisat ett så dåligt resultat att de var alla 

tvungna till att ansöka om konkurs. Detta visar att investeringar inte alltid är bra då det kan 

innebära att företaget måste likvideras istället för att få en positiv utveckling. Det är förståeligt 

att de gjorde investeringar då det tidigare inte gick bra för företagen och de var tvungna till att 

göra en förändring. Men de investeringarna var kanske inte de förändringarna som behövdes 

eller kom alldeles för sent. Det behövs en bra planering och studerande av ett företags 

ekonomiska nyckeltal för att se vart det är som tyngder företaget mest. Exempelvis om 

nyckeltalen visar att företaget har alldeles för stora kostnader så är inte att anställa mer 

personal den bästa investeringen att göra.  

Detaljhandeln är beroende av kundernas efterfrågan och i dagens samhälle ändras efterfrågan 

ständigt beroende på vad som är inne för tillfället. Detta gör att företagen måste investera i 

nya kläder som tillgodoser kundens behov. Som tidigare sagt så kan företagen göra en mindre 

investering genom att köpa in nya varor i mindre mängder, fler gånger per år. Detta alternativ 

kan göra att rörelsekostnaderna blir lite större på grund av att företagen kanske inte får lika 

stora rabatter om de köper in mindre mängder. För att undvika detta så hade det varit bra om 

företaget förhandlade fram priser på ett bättre och smartare sätt, exempelvis förhandla fram 

årsrabatter för att köpa ett antal mängder under ett år hos en och samma leverantör. På detta 
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sättet har företaget en mindre risk för inkurans, hänger med kundens förändrade behov och 

har en fördelaktig inköpsrabatt vid sidan av. Kostnaden håller sig på en jämn och bra nivå 

samtidigt som omsättningen ökar.  

Planeringen och kontrollen som Kedner (1972) tog upp är en viktig del för företagets 

framgång. Carlson (2014) tog även upp att om ett företag vill förbättra lönsamheten så är det 

bra om företag har låga värden på kundfordringarna för att inte binda mycket kapital och 

minska räntekostnaderna, samt minska risken för kundförluster. Detta kan göras genom att 

exempelvis förhandla fram bra kreditvillkor som gynnar både företaget och kunden. De får 

dock vara uppmärksamma på att de måste ta det försiktigt om kreditvillkoren hos de befintliga 

kunderna ändras då de kan förloras till konkurrenterna med mindre kredittider. Dessa kunder 

bör hanteras annorlunda om det är så att även deras kreditvillkor måste ändras för att öka 

verksamhetens lönsamhet. Faktureringsrutinerna i ett företag kan ha en stor påverkan på hur 

företagets likviditet ser ut både på kort- och lång sikt. Företagen bör undvika att ha höga 

värden på kundfordringarna och lagret för att inte binda för mycket kapital, samt minska 

räntekostnaderna, kundförluster och inkurans. Företag bör sträva efter att ha en hög 

omsättningshastighet på kundfordringarna och varulagret för att öka lönsamheten i 

verksamheten. 

Lönsamhetsmåtten anses vara ett av de viktigaste nyckeltalen för att förutse konkurs. 

Exempelvis om företaget har en låg omsättning av producerad kvantitet så minskar företagets 

lönsamhet och kan vara problematiskt i längden. Den hårda konkurrensen i detaljhandeln gör 

att priserna tvingas tryckas ner och har på så sätt en mindre vinstmarginal. Självklart finns det 

också exklusiva märken som säljs dyrare än andra kläder men då är det märkets rykte som är 

den konkurrensdrivande faktorn här för att kunna hålla uppe priserna och ha en högre 

vinstmarginal för att ge en bättre avkastning till ägarna, samt för att företaget ska må bra. Det 

är därför viktigt för företag att göra lönsamhetsanalyser för att fånga upp vilka produkter som 

är lönsamma och vilka som borde avvecklas. Företag kan även minska verksamhetens 

kostnader för att öka vinstmarginalen och ha en ökad lönsamhet på så sätt. Det är även bra att 

ha en större omsättningshastighet på tillgångarna då kapitalet återinvesteras och på så sätt ha 

en effektiv verksamhet. Räntabiliteten på det egna kapitalet är en av de lönsamhetsmåtten som 

kan vara till större hjälp för att förutse en konkurs. Tabellen i 5.1.7 visar tydligt att det egna 

kapitalet har förbrukats och ger en varningssignal att upprätta en kontrollbalansräkning för att 

säkerställa så att inte mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet har förbrukats. Den enda 

som fångade upp detta var Amakaj AB och deras revisor som gav en anmärkning där det 

råder tvivel om företagets förmåga att fortsätta driva verksamheten. Då de tog ett beslut att 

fortsätta driva verksamheten under noga uppsyn så borde de tagit några åtgärder för att 

förbättra nyckeltalet, istället för att låta det vara oförändrat. Park Lane Fashion AB var ett av 

de företagen som gjorde en sådan förändring och försökte förbättra nyckeltalet som minskat 

drastiskt med 69,4 procent mellan 2016–2017. De blev däremot inte beviljade ett lån men 

lyckades tillskjuta kapital med 900 000 kronor. Däremot var inte det för rätt anledning som 

aktieägarna tog detta beslutet ur ett ekonomiskt perspektiv. Anledningen till tillskjutningen 

var inte endast för att förstärka det egna kapitalet och likvida medel men det var för att kunna 

expandera med masterfranchisekonceptet på exportmarknaden. En sådan investering hade 

passat bättre när företagets soliditetsnivå var kontrollerad och på en jämn nivå, inte ha en 
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negativ utveckling, för att det senare skulle kunna ge bra avkastning till aktieägarna och få ett 

högt värde på räntabiliteten på det egna kapitalet. Best of Brands i Stockholm AB och Club 

Xprs AB är de företag som borde ha reagerat som Amakaj AB och upprättat en 

kontrollbalansräkning, fast redan under år 2016 för att få en bättre bild av hur det går för 

företaget och om verksamheten bör drivas vidare. Detta för att skydda både de interna och 

externa intressenterna. Best of Brands i Stockholm AB åtgärd under 2017 med en nyemission 

på 12 miljoner kronor skulle ha förbättrat nyckeltalet men när trots en sådan stor åtgärd inte 

förbättrat nyckeltalet då är det verkligen illa och bör ses som en stor varningssignal. 

Nyckeltalet låg på 3956 procent samma år som nyemissionen gjordes och var därför ett 

korrekt val att ansöka om konkurs. 

Beroende på företagens förutsättningar från verksamhetens början och hur länge företaget har 

varit verksam i branschen så kan företagens olika nyckeltalsnivå skilja sig åt, speciellt 

soliditeten. Ett företag som varit verksam längre har haft en bra tid på sig att omsätta och 

återinvestera det egna kapitalet i företaget, medan ett nystartat företag inte har samma 

förutsättningar och behöver belånas till en stor del i början. Är inte det fallet så kan det ses 

som en varningssignal på att det inte går lika bra för verksamheten som det bör göra efter en 

så lång tid. Företag kan självklart ha investerat olika mycket i företaget med det egna kapitalet 

beroende på vad de hade för förutsättningar. Företagen måste ändå jämföra sig med andra för 

att förstå hur bra eller dåligt de ligger till med det nyckeltalet. Best of Brands i Stockholm AB 

är det företag som varit verksam längst och bör vara det företag som återinvesterad kapitalet 

mest i verksamheten, men så är inte fallet. Detta visar tydligt att nyckeltalet visar att det inte 

går bra jämfört med hur det skulle ha gjort. Park Lane Fashion AB är det företag som varit 

verksam näst längst av de fyra studerade företagen. Företaget visar en bra soliditetsnivå under 

en bra period men det som skapar varningssignaler är att värdet börjar sjunka under den sista 

perioden. Att soliditetsnivån sjunkit drastiskt under 2017 beror mestadels på deras 

investeringar men det förändrar inte den negativa trenden som de har haft. En låg 

soliditetsnivå kan innebära svårigheter med betalningarna på lång sikt, speciellt om det 

uppstår oförutsedda kostnader och de inte kan belåna sig ännu mer för att de är för högt 

belånade. Ett företag med låg soliditet har svårare att klara av förluster på lång sikt och är mer 

känsliga för räntekostnader och amorteringar. För att undvika detta är det bra att betala av de 

externa lånen, återinvestera vinsten i verksamheten eller få in likvida medel genom 

nyemissioner för att skapa ett starkt kassaflöde.  

Någonting som är viktigt att uppmärksamma är att nyckeltalen inte alltid visar hur det 

verkligen ser ut beroende på vilken redovisningsprincip som företaget använder. Detta kan 

vara vilseledande externt men även internt för då har företaget inte rätt siffror och kanske inte 

fångar upp varningssignalerna i god tid för att försöka förhindra en konkurs. Använder 

företaget inte samma redovisningsprinciper som de andra företagen i samma bransch så kan 

de inte heller jämföra sina interna siffror med konkurrenternas för att se hur de ligger till 

ekonomiskt och med utvecklingen. Jämförelseanalyser minskas då. I fallet med Best of 

Brands AB var det en stor skillnad på resultatet under år 2014. En hel skillnad på 5,7 miljoner 

i resultat. Det blir vilseledande då de först uppvisade ett positivt resultat, men ett negativt 

resultat när de var tvungna till att utgå efter korrekt redovisningsprinciper.  
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7.2  Förslag till fortsatt forskning 

Anledningarna att föra denna forskningsidé vidare är flera. Det hade varit intressant att 

komplettera studien med Altmans modell på även de aktiva företagen för att se skillnaden 

mellan dem och de företag som hamnat på obestånd. Visar verkligen alla dessa nyckeltalen 

varningssignaler för konkurs eller är det några nyckeltal som är vanliga i dessa branscher? En 

annan aspekt som är intressant att följa hela utvecklingen, från den dagen företaget skickar in 

konkursanmälan till tingsrätten till den dagen de avvecklar företaget. Det är viktigt att få 

kunskap om vad det är som bidrar till konkurserna, är det strategierna, personerna eller 

allmänt marknaden som förändras för snabbt? En annan aspekt som är intressant att se är att 

revisorerna uppmärksammade varningssignalerna i endast ett av de fyra fallen. Detta får en att 

undra om det verkligen finns en bra kontroll över huruvida ett företag bör fortsätta med sin 

drift eller avveckla verksamheten. Självklart är det främst upp till den interna delen att fånga 

upp sådana varningssignaler och uppmärksamma de andra intressenterna, som i Amakaj ABs 

fall. Men om en sådan kontroll missas, så bör intressenterna kunna lita på att den externa 

kontrollen gör en bra och djup kontroll av företagets tillgångar och skulder för att förutse 

deras förmåga att fortsätta driva verksamheten. Det hade varit intressant att se fler studier i 

fortsättningen där det studeras i hur många fall av de företag som hamnat på obestånd, har i 

förhand uppmärksammats av revisorerna i en revisionsberättelse och fått en anmärkning där 

det råder osäkerheter för fortsatt drift av verksamheten.   
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9. Bilagor 
 

9.1  Beräkningsmodell för nyckeltal 
 

Lönsamhetsmått 

Omsättningstillväxt 

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟ä𝑘𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑠å𝑟

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑟ä𝑘𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑠å𝑟
 

 

Vinstmarginal   

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

Mått för den finansiella balansen 

Soliditet 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 +  (𝑂𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝑥 0,78)

Totalt kapital
 

 

Kassalikviditet 

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
Omsättningstillgångar − Varulager

Kortfristiga skulder
 

Balanslikviditet 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder
 

 

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet 
 

Räntabilitet på totalt kapital  

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + (0,78 𝑥 𝑂𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟) + 𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙å𝑛
 

 

Räntabilitet på eget kapital  

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑥 (1 − 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡)

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + (0,78 𝑥 𝑂𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟)
 

 

Nyckeltal för kapitalomlopp 

Tillgångars omsättningshastighet  

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑔𝑔𝑟) =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Kundfordringars omsättningshastighet 

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑠
 

 

Lagrets omsättningshastighet  

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑆å𝑙𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟𝑠 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
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9.2  Tabellsamling  

9.2.1 Sammanställning av företag 
 

Tabell 3.3 Sammanställning av företag 

 

 

9.2.2 Inaktiva företag 
Tabell 4.1.1 Sammanställning av nyckeltal – Park Lane Fashion AB 

 

 

  

Status Företag Antalet anställda Omsättning (Mkr)

Inaktiv Park Lane Fashion AB 23 90

Aktiv Annabiz Lidingö AB 24 84

Inaktiv Best of Brands Stockholm AB 129 270

Aktiv Twilfit AB 162 365

Inaktiv Amakaj AB 9 11

Aktiv Pondus Överby AB 5 21

Inaktiv Club Xprs AB 39 50

Aktiv Emil Mode AB 35 63

Park Lane Fashion AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 89 916 109 290 112 235 106 493 104 873

Omsättningstillväxt i % - 82,3% 97,4% 105,4% 101,5% -

Vinstmarginal i % - -8,4% 0,7% 0,6% 2,5% -2,4%

Årets resultat - -3 871 131 1 308 1 126 1

Finansiella balansen

Solditet 42,3% 26,8% 40,6% 53,8% 43,8% 46,5%

Kassalikviditet 103,6% 78,9% 78,6% 118,1% 79,0% 94,9%

Balanslikviditet 188,2% 119,6% 154,2% 216,7% 183,9% 193,3%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 10,0% -17,0% 1,7% 1,6% 5,7% -6,1%

Räntabilitet på eget kapital 25,0% -65,9% 3,5% 2,3% 11,8% -15,0%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 23,3% -97,2% 4,4% 1,9% 12,6% -14,7%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,1 2 2,3 2,9 2,3 2,5

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 9,9 5 7 8 8 9

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 3,3 3,7 4,2 3,9 3,4 4,3
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Tabell 4.1.2 Sammanställning av nyckeltal – Best of Brands i Stockholm AB 

 

 

Tabell 4.1.3 Sammanställning av nyckeltal – Amakaj AB 

 

 

Best of Brands i Stockholm AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 270 317 282 156 247 590 197 476 182 874

Omsättningstillväxt i % - 95,8% 114,0% 125,4% 108,0% -

Vinstmarginal i % - -20,2% -6,2% 1,1% -2,0% 0,2%

Årets resultat - -46 805 -15 244 3 178 -4 868 529

Finansiella balansen

Solditet 31,7% 1,0% 5,3% 11,6% 10,4% 19,2%

Kassalikviditet 77,0% 35,1% 26,2% 19,7% 27,4% 28,9%

Balanslikviditet 140,3% 78,7% 91,5% 102,0% 115,2% 108,5%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 3,8% -39,3% -11,5% 2,9% -5,3% 0,6%

Räntabilitet på eget kapital 7,4% -3956,0% -241,6% 17,3% -61,0% -2,8%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 12,5% -653,3% -95,6% 20,3% 13,0% 8,6%

-36,84

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,3 2 1,9 2,6 2,8 2,8

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 60,4 719 456 264 66 319

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,5 2,6 2,2 2,5 2,5 2,6

Amakaj AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 11 201 11 808 12 216 12 062 11 100

Omsättningstillväxt i % - 94,9% 96,7% 101,3% 108,7% -

Vinstmarginal i % - -12,1% -9,1% -8,9% -17,7% -13,3%

Årets resultat - -363 383 -313 80 -97

Finansiella balansen

Solditet 30,4% 7,1% 11,0% 8,5% 11,4% 3,2%

Kassalikviditet 67,2% 71,2% 70,4% 79,7% 86,4% 52,6%

Balanslikviditet 178,3% 100,5% 98,7% 134,1% 157,9% 128,1%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 7,0% -14,9% -11,8% -14,9% -26,0% -18,2%

Räntabilitet på eget kapital 19,1% -211,6% -110,9% -196,5% -247,9% -660,3%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 18,5% -210,1% -103,0% -44,7% -45,0% -31,9%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,3 1,2 1,3 1,7 1,5 1,4

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 220,4 0 0 133 131 505

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,4 2,5 2,7 2,5 2,5 2
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Tabell 4.1.4 Sammanställning av nyckeltal – Club Xprs AB 

 

 

Tabell 5.1.1.1 Omsättning (KSEK) 

 

 

Tabell 5.1.1.2 Omsättningstillväxt i % 

 

 

 

 

 

Club Xpres AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 49 868 38 401 0 - -

Omsättningstillväxt i % - 129,9% 38401,0% - - -

Vinstmarginal i % - -67,0% -52,1% 3658,0% - -

Årets resultat - -34 639 -20 506 -3 043 - -

Finansiella balansen

Solditet 37,5% 35,0% 45,1% 91,9% - -

Kassalikviditet 63,6% 10,7% 6,9% 933,3% - -

Balanslikviditet 168,2% 89,1% 104,6% 960,1% - -

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 2,4% -90,3% -47,4% -24,1% - -

Räntabilitet på eget kapital 4,3% -261,8% -107,5% 27,3% - -

Räntabilitet på sysselsatt kapital 7,4% -254,6% -109,7% -25,1% - -

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,0 1,4 0,9 0 - -

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 136,6 198 9600 0 - -

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,3 1,8 2,3 0 - -

Omsättning (KSEK) 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 89 916 109 290 112 235 106 493 104 873

Best of Brands i Stockholm AB 270 317 282 156 247 590 197 476 182 874

Amakaj AB 11 201 11 808 12 216 12 062 11 100

Club Xpres AB 49 868 38 401 0 - -

Omsättningstillväxt i % 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 82,3% 97,4% 105,4% 101,5% -

Best of Brands i Stockholm AB 95,8% 114,0% 125,4% 108,0% -

Amakaj AB 94,9% 96,7% 101,3% 108,7% -

Club Xpres AB 129,9% 38401,0% - -
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Tabell 5.1.2 Vinstmarginal i % 

 

 

Tabell 5.1.3 Årets resultat (KSEK) 

 

 

Tabell 5.1.4 Soliditet  

 

 

Tabell 5.1.5.1 Kassalikviditet 

 

 

Tabell 5.1.5.2 Balanslikviditet 

 

 

 

Vinstmarginal i % 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB -8,4% 0,7% 0,6% 2,5% -2,4%

Best of Brands i Stockholm AB -20,2% -6,2% 1,1% -2,0% 0,2%

Amakaj AB -12,1% -9,1% -8,9% -17,7% -13,3%

Club Xpres AB -67,0% -52,1% 3658,0% - -

Årets resultat 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB -3 871 131 1 308 1 126 1

Best of Brands i Stockholm AB -46 805 -15 244 3 178 -4 868 529

Amakaj AB -363 383 -313 80 -97

Club Xpres AB -34 639 -20 506 -3 043 - -

Soliditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 42,3% 26,8% 40,6% 53,8% 43,8% 46,5%

Best of Brands i Stockholm AB 31,7% 1,0% 5,3% 11,6% 10,4% 19,2%

Amakaj AB 30,4% 7,1% 11,0% 8,5% 11,4% 3,2%

Club Xpres AB 37,5% 35,0% 45,1% 91,9% - -

Kassalikviditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 103,6% 78,9% 78,6% 118,1% 79,0% 94,9%

Best of Brands i Stockholm AB 77,0% 35,1% 26,2% 19,7% 27,4% 28,9%

Amakaj AB 67,2% 71,2% 70,4% 79,7% 86,4% 52,6%

Club Xpres AB 63,6% 10,7% 6,9% 933,3% - -

Balanslikviditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 188,2% 119,6% 154,2% 216,7% 183,9% 193,3%

Best of Brands i Stockholm AB 140,3% 78,7% 91,5% 102,0% 115,2% 108,5%

Amakaj AB 178,3% 100,5% 98,7% 134,1% 157,9% 128,1%

Club Xpres AB 168,2% 89,1% 104,6% 960,1% - -
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Tabell 5.1.6 Räntabilitet på totalt kapital 

 

 

Tabell 5.1.7 Räntabilitet på eget kapital 

 

 

Tabell 5.1.8 Räntabilitet på sysselsatt kapital 

 

 

Tabell 5.1.9.1 Tillgångars omsättningshastighet 

 

 

Tabell 5.1.9.2 Kundfordringars omsättningshastighet 

 

 

 

 

 

 

Räntabilitet på totalt kapital Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 10,0% -17,0% 1,7% 1,6% 5,7% -6,1%

Best of Brands i Stockholm AB 3,8% -39,3% -11,5% 2,9% -5,3% 0,6%

Amakaj AB 7,0% -14,9% -11,8% -14,9% -26,0% -18,2%

Club Xpres AB 2,4% -90,3% -47,4% -24,1% - -

Räntabilitet på eget kapital Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 25,0% -65,9% 3,5% 2,3% 11,8% -15,0%

Best of Brands i Stockholm AB 7,4% -3956,0% -241,6% 17,3% -61,0% -2,8%

Amakaj AB 19,1% -211,6% -110,9% -196,5% -247,9% -660,3%

Club Xpres AB 4,3% -261,8% -107,5% 27,3% - -

Räntabilitet på sysselsatt kapitalBranchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 23,3% -97,2% 4,4% 1,9% 12,6% -14,7%

Best of Brands i Stockholm AB 12,5% -653,3% -95,6% 20,3% 13,0% 8,6%

Amakaj AB 18,5% -210,1% -103,0% -44,7% -45,0% -31,9%

Club Xpres AB 7,4% -254,6% -109,7% -25,1% - -

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 2,1 2 2,3 2,9 2,3 2,5

Best of Brands i Stockholm AB 2,3 2 1,9 2,6 2,8 2,8

Amakaj AB 2,3 1,2 1,3 1,7 1,5 1,4

Club Xpres AB 2,0 1,4 0,9 0 - -

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 9,9 5 7 8 8 9

Best of Brands i Stockholm AB 60,4 719 456 264 66 319

Amakaj AB 2,3 1,2 1,3 1,7 1,5 1,4

Club Xpres AB 136,6 198 9600 0 - -
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Tabell 5.1.9.3 Lagrets omsättningshastighet 

 

 

  

Lagrets omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 3,3 3,7 4,2 3,9 3,4 4,3

Best of Brands i Stockholm AB 2,5 2,6 2,2 2,5 2,5 2,6

Amakaj AB 2,4 2,5 2,7 2,5 2,5 2

Club Xpres AB 2,3 1,8 2,3 0 - -
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9.2.3 Aktiva företag 
 

Tabell 4.2.1 Sammanställning av nyckeltal – Annabiz Lidingö AB 

 

 

Tabell 4.2.2 Sammanställning av nyckeltal – Twilfit AB 

 

Annabiz Lidingö AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 83 781 102 945 96 857 77 376 65 751

Omsättningstillväxt i % - -18,6% 6,3% 25,2% 17,7% -

Vinstmarginal i % - 1,5% -0,2% 3,6% 6,7% 11,5%

Årets resultat - 304 11 2 172 2 507 4 226

Finansiella balansen

Solditet 36,5% 42,5% 36,5% 32,8% 37,9% 42,2%

Kassalikviditet 60,6% 49,0% 42,7% 36,2% 52,0% 58,0%

Balanslikviditet 162,9% 163,2% 193,0% 164,9% 157,4% 173,4%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 2,7% 4,0% -0,4% 8,0% 14,8% 28,1%

Räntabilitet på eget kapital 4,1% 5,6% -14,4% 21,5% 36,4% 63,5%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 7,3% 12,2% 8,8% 18,0% 36,5% 60,0%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,1 2,7 2,9 2,2 2,2 2,4

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 80,1 381 741 529 1720 1027

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,4 2,3 2,3 2,1 2,2 2,4

Twilfit AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 364 987 375 960 342 868 324 406 323 565

Omsättningstillväxt i % - -2,9% 9,7% 5,7% 0,3% -

Vinstmarginal i % - 1,0% 2,8% 2,1% 0,9% -1,3%

Årets resultat - 1 288 17 621 5 670 1 457 -6 826

Finansiella balansen

Solditet 32,5% 33,3% 32,0% 24,9% 20,3% 9,2%

Kassalikviditet 85,7% 48,9% 54,1% 26,9% 22,5% 26,2%

Balanslikviditet 143,4% 127,2% 135,1% 124,2% 111,7% 110,7%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 5,3% 2,9% 7,9% 6,9% 3,2% -4,1%

Räntabilitet på eget kapital 9,2% 3,8% 21,5% 22,2% 7,3% -76,5%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 13,1% 9,8% 20,5% 21,5% 14,3% -3,7%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,3 2,7 2,8 3,4 3,3 3,3

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 45,1 901 1150 5042 823 307

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,4 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3
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Tabell 4.2.3 Sammanställning av nyckeltal – Pondus Överby AB 

 

 

Tabell 4.2.4 Sammanställning av nyckeltal – Emil Mode AB 

 

 

Pondus Överby AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 20 787 21 051 19 688 18 151 16 214

Omsättningstillväxt i % - -1,3% 6,9% 8,5% 11,9% -

Vinstmarginal i % - 14,8% 17,5% 16,1% 15,9% 12,7%

Årets resultat - 1 771 2 357 2 026 2 225 1 607

Finansiella balansen

Solditet 30,5% 56,3% 41,1% 39,8% 44,8% 48,2%

Kassalikviditet 65,4% 125,2% 76,1% 72,4% 78,2% 58,4%

Balanslikviditet 178,6% 234,8% 172,9% 167,7% 183,4% 192,3%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 7,1% 34,1% 45,5% 41,5% 39,5% 38,0%

Räntabilitet på eget kapital 19,4% 60,7% 110,7% 104,1% 88,1% 78,7%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 18,5% 60,8% 114,1% 107,2% 86,9% 78,5%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,4 2,3 2,6 2,6 2,5 3

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 220,4 358 602 149 1068 601

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,4 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9

Emil Mode AB (KSEK)

Lönsamhetsmått Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning - 63 366 57 601 53 598 50 802 51 540

Omsättningstillväxt i % - 10,0% 7,5% 5,5% -1,4% -

Vinstmarginal i % - 1,4% 1,3% 4,4% 6,0% 2,7%

Årets resultat - 898 428 1 350 1 850 812

Finansiella balansen

Solditet 36,5% 30,0% 21,4% 41,1% 57,4% 46,1%

Kassalikviditet 60,6% 21,2% 50,0% 60,6% 126,7% 71,8%

Balanslikviditet 162,9% 154,3% 161,7% 163,9% 232,9% 165,9%

Lönsamhetsmått relaterade till kapitalet

Räntabilitet på totalt kapital 2,7% 6,8% 4,7% 20,9% 22,4% 11,8%

Räntabilitet på eget kapital 4,1% 17,6% 17,8% 49,7% 38,9% 25,1%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 7,3% 20,8% 12,4% 46,4% 35,8% 24,2%

Kapitalomlopp

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) 2,1 4,8 3,6 4,7 3,7 4,3

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) 80,1 2640 3200 2144 1752 2148

Lagrets omsättningshastighet (ggr) 2,4 3,4 3,8 4,5 4,6 4,8
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Tabell 5.2.1.1 Omsättning (KSEK) 

 

 

Tabell 5.2.1.2 Omsättningstillväxt i % 

 

 

Tabell 5.2.2 Vinstmarginal i % 

 

 

Tabell 5.2.3 Årets resultat (KSEK) 

 

 

Tabell 5.2.4 Soliditet 

 

 

  

Omsättning (KSEK) 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 83 781 102 945 96 857 77 376 65 751

Twilfit AB 364 987 375 960 342 868 324 406 323 565

Pondus Överby AB 20 787 21 051 19 688 18 151 16 214

Emil Mode AB 63 366 57 601 53 598 50 802 51 540

Omsättningstillväxt i % 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB -18,6% 6,3% 25,2% 17,7% -

Twilfit AB -2,9% 9,7% 5,7% 0,3% -

Pondus Överby AB -1,3% 6,9% 8,5% 11,9% -

Emil Mode AB 10,0% 7,5% 5,5% 0 -

Vinstmarginal i % 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 1,5% -0,2% 3,6% 6,7% 11,5%

Twilfit AB 1,0% 2,8% 2,1% 0,9% -1,3%

Pondus Överby AB 14,8% 17,5% 16,1% 15,9% 12,7%

Emil Mode AB 1,4% 1,3% 4,4% 6,0% 2,7%

Årets resultat 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 304 11 2 172 2 507 4 226

Twilfit AB 1 288 17 621 5 670 1 457 -6 826

Pondus Överby AB 1 771 2 357 2 026 2 225 1 607

Emil Mode AB 898 428 1 350 1 850 812

Soliditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 36,5% 42,5% 36,5% 32,8% 37,9% 42,2%

Twilfit AB 32,5% 33,3% 32,0% 24,9% 20,3% 9,2%

Pondus Överby AB 30,5% 56,3% 41,1% 39,8% 44,8% 48,2%

Emil Mode AB 36,5% 30,0% 21,4% 41,1% 57,4% 46,1%
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Tabell 5.2.5.1 Kassalikviditet 

 

 

Tabell 5.2.5.2 Balanslikviditet 

 

 

Tabell 5.2.6 Räntabilitet på totalt kapital 

 

 

Tabell 5.2.7 Räntabilitet på eget kapital 

 

 

Tabell 5.2.8 Räntabilitet på sysselsatt kapital 

 

 

Tabell 5.2.9.1 Tillgångars omsättningshastighet 

 

Kassalikviditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 60,6% 49,0% 42,7% 36,2% 52,0% 58,0%

Twilfit AB 85,7% 48,9% 54,1% 26,9% 22,5% 26,2%

Pondus Överby AB 65,4% 125,2% 76,1% 72,4% 78,2% 58,4%

Emil Mode AB 60,6% 21,2% 50,0% 60,6% 126,7% 71,8%

Balanslikviditet Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 162,9% 163,2% 193,0% 164,9% 157,4% 173,4%

Twilfit AB 143,4% 127,2% 135,1% 124,2% 111,7% 110,7%

Pondus Överby AB 162,9% 154,3% 161,7% 163,9% 232,9% 165,9%

Emil Mode AB 178,6% 234,8% 172,9% 167,7% 183,4% 192,3%

Räntabilitet på totalt kapital Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,7% 4,0% -0,4% 8,0% 14,8% 28,1%

Twilfit AB 5,3% 2,9% 7,9% 6,9% 3,2% -4,1%

Pondus Överby AB 7,1% 34,1% 45,5% 41,5% 39,5% 38,0%

Emil Mode AB 2,7% 6,8% 4,7% 20,9% 22,4% 11,8%

Räntabilitet på eget kapital Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 4,1% 5,6% -14,4% 21,5% 36,4% 63,5%

Twilfit AB 9,2% 3,8% 21,5% 22,2% 7,3% -76,5%

Pondus Överby AB 19,4% 60,7% 110,7% 104,1% 88,1% 78,7%

Emil Mode AB 4,1% 17,6% 17,8% 49,7% 38,9% 25,1%

Räntabilitet på sysselsatt kapital Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 7,3% 12,2% 8,8% 18,0% 36,5% 60,0%

Twilfit AB 13,1% 9,8% 20,5% 21,5% 14,3% -3,7%

Pondus Överby AB 18,5% 60,8% 114,1% 107,2% 86,9% 78,5%

Emil Mode AB 7,3% 20,8% 12,4% 46,4% 35,8% 24,2%

Tillgångars omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,1 2,7 2,9 2,2 2,2 2,4

Twilfit AB 2,3 2,7 2,8 3,4 3,3 3,3

Pondus Överby AB 2,4 2,3 2,6 2,6 2,5 3

Emil Mode AB 2,1 4,8 3,6 4,7 3,7 4,3
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Tabell 5.2.9.2 Kundfordringars omsättningshastighet 

 

 

Tabell 5.2.9.3 Lagrets omsättningshastighet 

 

 

  

Kundfordringars omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 80,1 381 741 529 1720 1027

Twilfit AB 45,1 901 1150 5042 823 307

Pondus Överby AB 220,4 358 602 149 1068 601

Emil Mode AB 80,1 2640 3200 2144 1752 2148

Lagrets omsättningshastighet (ggr) Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,4 2,3 2,3 2,1 2,2 2,4

Twilfit AB 2,4 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3

Pondus Överby AB 2,4 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9

Emil Mode AB 2,4 3,4 3,8 4,5 4,6 4,8
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9.2.4 Sammanställning av tabellerna 
Tabell 5.3.1.1 Sammanställning - Omsättning 

 

Tabell 5.3.1.2 Sammanställning – Omsättningstillväxt i % 

 

 

Tabell 5.3.2 Sammanställning – Vinstmarginal i % 

 

 

 

Inaktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 89 916 109 290 112 235 106 493 104 873

Best of Brands i Stockholm AB 270 317 282 156 247 590 197 476 182 874

Amakaj AB 11 201 11 808 12 216 12 062 11 100

Club Xprs AB 49 868 38 401 0 - -

Aktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 83 781 102 945 96 857 77 376 65 751

Twilfit AB 364 987 375 960 342 868 324 406 323 565

Pondus Överby AB 20 787 21 051 19 688 18 151 16 214

Emil Mode AB 63 366 57 601 53 598 50 802 51 540

Inaktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB -17,7% -2,6% 5,4% 1,5% -

Best of Brands i Stockholm AB -4,2% 14,0% 25,4% 8,0% -

Amakaj AB -5,1% -3,3% 1,3% 8,7% -

Club Xprs AB 29,9% 100,0% - - -

Aktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB -18,6% 6,3% 25,2% 17,7% -

Twilfit AB -2,9% 9,7% 5,7% 0,3% -

Pondus Överby AB -1,3% 6,9% 8,5% 11,9% -

Emil Mode AB 10,0% 7,5% 5,5% 0 -

Inaktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB -8,4% 0,7% 0,6% 2,5% -2,4%

Best of Brands i Stockholm AB -20,2% -6,2% 1,1% -2,0% 0,2%

Amakaj AB -12,1% -9,1% -8,9% -17,7% -13,3%

Club Xprs AB -67,0% -52,1% 3658,0% - -

Aktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 1,5% -0,2% 3,6% 6,7% 11,5%

Twilfit AB 1,0% 2,8% 2,1% 0,9% -1,3%

Pondus Överby AB 14,8% 17,5% 16,1% 15,9% 12,7%

Emil Mode AB 1,4% 1,3% 4,4% 6,0% 2,7%
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Tabell 5.3.3 Sammanställning – Årets resultat (KSEK) 

 

 

Tabell 5.3.4 Sammanställning – Soliditet 

 

 

Tabell 5.3.5.1 Sammanställning – Kassalikviditet 

 

 

Tabell 5.3.5.2 Sammanställning – Balanslikviditet 

Inaktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB -3 871 131 1 308 1 126 1

Best of Brands i Stockholm AB -46 805 -15 244 3 178 -4 868 529

Amakaj AB -363 383 -313 80 -97

Club Xprs AB -34 639 -20 506 -3 043 - -

Aktiva företag 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 304 11 2 172 2 507 4 226

Twilfit AB 1 288 17 621 5 670 1 457 -6 826

Pondus Överby AB 1 771 2 357 2 026 2 225 1 607

Emil Mode AB 898 428 1 350 1 850 812

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 42,3% 26,8% 40,6% 53,8% 43,8% 46,5%

Best of Brands i Stockholm AB 31,7% 1,0% 5,3% 11,6% 10,4% 19,2%

Amakaj AB 30,4% 7,1% 11,0% 8,5% 11,4% 3,2%

Club Xprs AB 37,5% 35,0% 45,1% 91,9% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 36,5% 42,5% 36,5% 32,8% 37,9% 42,2%

Twilfit AB 32,5% 33,3% 32,0% 24,9% 20,3% 9,2%

Pondus Överby AB 30,5% 56,3% 41,1% 39,8% 44,8% 48,2%

Emil Mode AB 36,5% 30,0% 21,4% 41,1% 57,4% 46,1%

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 103,6% 78,9% 78,6% 118,1% 79,0% 94,9%

Best of Brands i Stockholm AB 77,0% 35,1% 26,2% 19,7% 27,4% 28,9%

Amakaj AB 67,2% 71,2% 70,4% 79,7% 86,4% 52,6%

Club Xprs AB 63,6% 10,7% 6,9% 933,3% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 60,6% 49,0% 42,7% 36,2% 52,0% 58,0%

Twilfit AB 85,7% 48,9% 54,1% 26,9% 22,5% 26,2%

Pondus Överby AB 65,4% 125,2% 76,1% 72,4% 78,2% 58,4%

Emil Mode AB 60,6% 21,2% 50,0% 60,6% 126,7% 71,8%
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Tabell 5.3.6 Sammanställning – Räntabilitet på totalt kapital 

 

 

Tabell 5.3.7 Sammanställning – Räntabilitet på eget kapital 

 

 

 

 

 

 

 

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 188,2% 119,6% 154,2% 216,7% 183,9% 193,3%

Best of Brands i Stockholm AB 140,3% 78,7% 91,5% 102,0% 115,2% 108,5%

Amakaj AB 178,3% 100,5% 98,7% 134,1% 157,9% 128,1%

Club Xprs AB 168,2% 89,1% 104,6% 960,1% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 162,9% 163,2% 193,0% 164,9% 157,4% 173,4%

Twilfit AB 143,4% 127,2% 135,1% 124,2% 111,7% 110,7%

Pondus Överby AB 162,9% 154,3% 161,7% 163,9% 232,9% 165,9%

Emil Mode AB 178,6% 234,8% 172,9% 167,7% 183,4% 192,3%

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 10,0% -17,0% 1,7% 1,6% 5,7% -6,1%

Best of Brands i Stockholm AB 3,8% -39,3% -11,5% 2,9% -5,3% 0,6%

Amakaj AB 7,0% -14,9% -11,8% -14,9% -26,0% -18,2%

Club Xprs AB 2,4% -90,3% -47,4% -24,1% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,7% 4,0% -0,4% 8,0% 14,8% 28,1%

Twilfit AB 5,3% 2,9% 7,9% 6,9% 3,2% -4,1%

Pondus Överby AB 7,1% 34,1% 45,5% 41,5% 39,5% 38,0%

Emil Mode AB 2,7% 6,8% 4,7% 20,9% 22,4% 11,8%

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 25,0% -65,9% 3,5% 2,3% 11,8% -15,0%

Best of Brands i Stockholm AB 7,4% -3956,0% -241,6% 17,3% -61,0% -2,8%

Amakaj AB 19,1% -211,6% -110,9% -196,5% -247,9% -660,3%

Club Xprs AB 4,3% -261,8% -107,5% 27,3% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 4,1% 5,6% -14,4% 21,5% 36,4% 63,5%

Twilfit AB 9,2% 3,8% 21,5% 22,2% 7,3% -76,5%

Pondus Överby AB 19,4% 60,7% 110,7% 104,1% 88,1% 78,7%

Emil Mode AB 4,1% 17,6% 17,8% 49,7% 38,9% 25,1%
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Tabell 5.3.8 Sammanställning – Räntabilitet på sysselsatt kapital 

 

 

Tabell 5.3.9.1 Sammanställning – Tillgångarnas omsättningshastighet 

 

 

Tabell 5.3.9.2 Sammanställning – Kundfordringarnas omsättningshastighet 

 

 

 

 

 

 

 

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 23,3% -97,2% 4,4% 1,9% 12,6% -14,7%

Best of Brands i Stockholm AB 12,5% -653,3% -95,6% 20,3% 13,0% 8,6%

Amakaj AB 18,5% -210,1% -103,0% -44,7% -45,0% -31,9%

Club Xprs AB 7,4% -254,6% -109,7% -25,1% - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 7,3% 12,2% 8,8% 18,0% 36,5% 60,0%

Twilfit AB 13,1% 9,8% 20,5% 21,5% 14,3% -3,7%

Pondus Överby AB 18,5% 60,8% 114,1% 107,2% 86,9% 78,5%

Emil Mode AB 7,3% 20,8% 12,4% 46,4% 35,8% 24,2%

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 2,1 2 2,3 2,9 2,3 2,5

Best of Brands i Stockholm AB 2,3 2 1,9 2,6 2,8 2,8

Amakaj AB 2,3 1,2 1,3 1,7 1,5 1,4

Club Xprs AB 2,0 1,4 0,9 0 - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,1 2,7 2,9 2,2 2,2 2,4

Twilfit AB 2,3 2,7 2,8 3,4 3,3 3,3

Pondus Överby AB 2,4 2,3 2,6 2,6 2,5 3

Emil Mode AB 2,1 4,8 3,6 4,7 3,7 4,3

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 9,9 5 7 8 8 9

Best of Brands i Stockholm AB 60,4 719 456 264 66 319

Amakaj AB 2,3 1,2 1,3 1,7 1,5 1,4

Club Xprs AB 136,6 198 9600 0 - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 80,1 381 741 529 1720 1027

Twilfit AB 45,1 901 1150 5042 823 307

Pondus Överby AB 220,4 358 602 149 1068 601

Emil Mode AB 80,1 2640 3200 2144 1752 2148
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Tabell 5.3.9.3 Sammanställning – Lagrets omsättningshastighet 

 

  

Inaktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Park Lane Fashion AB 3,3 3,7 4,2 3,9 3,4 4,3

Best of Brands i Stockholm AB 2,5 2,6 2,2 2,5 2,5 2,6

Amakaj AB 2,4 2,5 2,7 2,5 2,5 2

Club Xprs AB 2,3 1,8 2,3 0 - -

Aktiva företag Branchvärde 2017 2016 2015 2014 2013

Annabiz Lidingö AB 2,4 2,3 2,3 2,1 2,2 2,4

Twilfit AB 2,4 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3

Pondus Överby AB 2,4 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9

Emil Mode AB 2,4 3,4 3,8 4,5 4,6 4,8
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9.2.5 Sammanställning av varningssignaler 
Tabell 5.3.10 Sammanställning av varningssignaler 

 

 

 

Nyckeltal Varningssignal Styrka

Omsättning Ja Svag

Omsättningstillväxt Ja Svag

Vinstmarginal Ja Stark

Årets resultat Ja Stark

Soliditet Ja Stark

Kassalikviditet Nej -

Balanslikviditet Ja Stark

Räntabilitet på totalt kapital Ja Stark

Räntabilitet på eget kapital Ja Stark

Räntabilitet på sysselsatt kapital Ja Stark

Tillgångarnas omsättningshastighet Nej -

Kundfordringarnas omsättningshastighet Nej -

Lagrets omsättningshastighet Nej -
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