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Förord

Publikationen Små och medelstora företags bokslut 1999 ger en bild
av det ekonomiska läget inom sme-sektorn i Finland och Sverige vid
övergången till det nya årtusendet. I fokus står bokslutsåret 1999,
men dessutom tittar vi på perioden 1993–1998 och berättar om
utsikterna för i år. Publikationen bygger på bokslutsuppgifter från
sme-företag i aktiebolagsform. De svenska uppgifterna har tagits
fram av UC AB, de finländska av Merita. Resultaten jämförs också
med börsbolagens utveckling.

De små och medelstora företagens betydelse har ökat i båda länder-
na. De sysselsätter redan 60 procent av arbetskraften inom den pri-
vata sektorn, och står för hälften av dess produktion. Därför är det
av oerhörd vikt att deras särdrag beaktas, bland annat när olika närings-
politiska åtgärder planeras.

MeritaNordbanken, Företagarna i Finland och Företagarnas Riks-
organisation vill med denna publikation stödja det politiska besluts-
fattande som påverkar sme-företagen. Samtidigt vill vi erbjuda före-
tagarna ett verktyg som kan hjälpa dem till framgång på den svenska
och den finländska marknaden.

Resultatet visar att uppgången för sme-företagen fortsatte i båda
länderna under 1999. Samtidigt blev omsättningsökningen i Sverige
snabbare än året innan, medan den avtog i Finland. För båda länder-
na vore en fortsatt tillväxt viktig, för endast genom en stark företags-
verksamhet kan man minska de kostnader som förändringarna i be-
folkningens åldersstruktur, arbetslösheten och statsskulden medför.

30.5.2000

MeritaNordbanken
Kari Jordan
Vice verkställande direktör

Företagarnas Riksorganisation
Åke Fagelberg
Verkställande direktör

Företagarna i Finland
Jussi Järventaus
Verkställande direktör
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Högkonjunkturen fortsätter i de
nordiska grannländerna
Både Finland och Sverige har hämtat sig starkt efter den svaga in-
ledningen av 1990-talet. Deprecieringen av ländernas valutor inne-
bar en ordentlig skjuts åt exporten. Sedan valutafallet åren 1991-92
har exporten under 1990-talets sista år ökat med närmare 100 pro-
cent i Finland och närmare 65 procent i Sverige. Under 1999 steg
BNP i Finland med 3,5 procent, vilket var lägre än föregående år.
Huvudorsaken var att konsumtionen utvecklades något svagare än
förväntat. Sveriges ekonomi däremot kvicknade till tydligt under år
1999.

Förstärkande inhemsk efterfrågan

Innevarande år kan förväntas att tillväxten i både Finland och Sve-
rige fortsätter att vara stark. Speciellt i Finland där BNP kan för-
väntas öka med drygt 5 procent. Men även i Sverige kommer BNP
att öka relativt mycket eller med över 4 procent. I bägge länderna
har den starka exporten, om inte ersatts, så kompletterats med en
stark hemmamarknadsefterfrågan. Investeringarna väntas öka med
10 procent i Finland under 2000 och då är det framför allt maskin-
investeringar som växer kraftigt. I Sverige kommer det största bidraget
från en i svenska mått stark privat konsumtion.

Låg arbetslöshet och starka offentliga finanser

Tillväxten återspeglas också i arbetslöshetssiffrorna. Prognoser för
2000 pekar mot att den totala arbetslösheten i Finland stannar vid
drygt 9 procent och i Sverige kan arbetslösheten bli under 8 pro-
cent. En annan positiv effekt av tillväxten är förbättrade offentliga
finanser. Offentliga sektorn kommer att uppvisa överskott i såväl
Finland som Sverige. I det förra fallet nästan 4 procent som andel
av BNP och med drygt 3 procent i Sverige.

Viss inflationsrisk - stram penningpolitik

I stort är utvecklingen positiv och konjunkturen är stark i bägge
länder. Men det finns riskmoment i de två länderna. I båda fallen är
det risken för inflationen som gör sig påmind. För Finlands del kom-
mer inflationen av allt att döma att hamna över Europeiska central-
bankens mål. Stark privat konsumtion och stigande importpriser
leder till att inflationen hamnar över 2 procent både i år och nästa
år. Detta förutsätter dock att oljepriserna sjunker något under 2000.
För Sveriges del är det de stundande löneförhandlingarna som kan
väcka inflationsspöket. Arbetsmarknaden i Sverige uppvisar stora
svagheter med brist på vissa kategorier av arbetskraft. Samtidigt
har stora lönelyft lovats inom delar av offentlig sektor. En eventuell
accelererande löneökningstakt kan leda till en stram penningpolitik
i syfte att förhindra en löneinflation. Risken för en stram penning-
politik får anses som större i Sverige medan finanspolitiken i Fin-
land är stramare än i Sverige.
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Gynnsamt år särskilt för Sveriges
sme-företag
Bokslutsåret 1999 visade sig vara gynnsamt särskilt för de svenska
sme-företagen, som klarade sig bättre än året innan. Företagsverk-
samhetens tillväxt, lönsamhet och soliditet förbättrades jämfört med
1998. Driftsbidraget (rörelseresultatet före avskrivningar) och solidi-
teten var de bästa under hela 1990-talet, och inte heller omsättnings-
ökningen låg långt ifrån rekord.

Också de finländska företagens situation förblev god, trots en klart
långsammare omsättningsökning än 1998. Tillväxttakten och solidi-
teten var svagare i de finländska företagen än i de svenska, men
driftsbidraget och avkastningen på investerat (sysselsatt) kapital för-
blev högre.

Börsbolagens situation alltjämt bättre än sme-företagens

Sme-företagen har under de senaste åren hunnit i kapp börsbolagen
enligt många ekonomiska parametrar. Trots det är den allmänna bilden
av börsbolagens situation i båda länderna alltjämt bättre än sme-
företagens.

I Finland var avkastningen på investerat kapital i sme-företagen åter
bättre än i börsbolagen och i Sverige uppnådde sme-företagens solidi-
tet samma nivå som börsbolagens. Däremot hade börsbolagen klart
större omsättningsökning och driftsbidrag i båda länderna.

Hemmamarknaden lokomotiv

I båda länderna var byggbranschen den sektor som utvecklades stark-
ast 1999. I Sverige utjämnades situationen inom industrin och i Fin-
land ledde den låga exportefterfrågan i början av året till att
industrin utvecklades svagare än året innan. Handeln följde industrin
i båda länderna, men inom tjänstesektorn fanns det en klar skillnad;
i Sverige förstärktes sektorn klart, medan bilden av hur tjänstesek-
torn lyckades ekonomiskt i Finland var mycket ojämn.

I båda länderna är förväntningarna för innevarande år goda. Detta
förebådar en jämn, god utveckling inom alla huvudsektorer. Inom
branscherna väntas dock skillnaderna mellan olika företag att förbli
stora.
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God konjunktur gynnar sme-företagen
Boksluten för 1999 visar att de flesta sme-företagen under 1999 fort-
satte att utvecklas väl. Omsättningen ökade snabbare än BNP-till-
växten och nådde den högsta nivån under mätperioden på 5 procent.

Rörelseresultatet fortsatt att förbättras under året och nådde hela 6,6
procent för de sme-företagen, vilket är en ökning med nära en pro-
centenhet. Man kan notera att utvecklingen varit jämn under det
senaste decenniet och att trenden pekar uppåt.

Avkastningen på investerat kapital fortsatt att förbättras under förra
året och blev  9,5 procent, vilket dock fortfarande är lägre än under
toppåren i mitten av 1990-talet.

Soliditeten fortsätter att stiga i små och medelstora företag och ligger
nu nära 40 procent. Det bör noteras att denna siffra påverkas kraftigt
av den faktum att den nedre gränsen för aktiekapital höjdes till 100.000
kronor under 1998. Det är också främst de små bolagen som visar en
stigande soliditet medan denna är stabil hos de litet större bolagen.

Vad gäller börsbolagen fortsatte 1999 med en positiv utveckling.
Omsättningen ökade med 12 procent vilket var bättre än 1998
medan driftsbidraget försämrades till 10 procent. Avkastningen på
eget kapital ligger med 13 procent i nivå med åren innan och soliditeten
förbättrades till 39 procent efter en liten svacka sedan mitten av
1990-talet.

Sme-företagens utveckling mera balanserad, men svagare än
börsbolagens

Vid en jämförelse mellan börsbolagen och de mindre bolagen syns en
likartad utveckling, skillnaderna ligger främst i att de mindre bolagen
ligger på en lägre nivå vad gäller omsättningstillväxt, vinstutveckling
och soliditetsnivå. Samtidigt visar de sme-företagen en mer stabil
utveckling än de börsnoterade bolagen. Dessa skillnader hänger san-
nolikt samman med att de börsnoterade bolagen är mer beroende av
exportmarknaderna och därmed historiskt har gynnats av perioder
med en svagare krona. Under förra året gav dock en god inhemsk
utveckling goda förutsättningar även för de små och medelstora före-
tagen. Det skall dock påpekas att skillnaderna mellan börsbolagen
kan vara mycket stora. Då statistik saknas för 1999 har dessa siffror
beräknats utifrån bokslutsutfallen i de 30 största börsbolagen.

Den fortsatt goda utvecklingen i små och medelstora företag är posi-
tiv då det behövs  många finansiellt starka och lönsamma företag i
Sverige. Den stabila utvecklingen i de mindre företagen ger också en
betryggande säkerhet kring denna sektor. En jämförelse av BNP-
utvecklingen och utvecklingen i sme-företagen visar på ett mycket
starkt samband. Det som gynnar Sverige är också bra för företagen i
små och medelstora industrier. Med tanke på att den svenska kon-
junkturen går mot ännu några goda år lovar detta mycket gott.
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Långsammare omsättningstillväxt

Bokslutsuppgifterna för 1999 visar att tillväxten inom de finländska
företagen fortsatte, om än klart långsammare än föregående år. I före-
tag med färre än 250 anställda föll omsättningens genomsnittliga nomi-
nella tillväxt med drygt 2,5 procentenheter, och stannade vid i medel-
tal 5 procent. Den reella tillväxten var under 4 procent, vilket var
den mest blygsamma sedan 1993.

Också i börsbolagen avtog tillväxttakten. Nominellt nästan halve-
rades den, och även reellt försvann mer än en tredjedel jämfört med
1998. Den största orsaken till uppbromsningen var den svaga export-
efterfrågan i början av året. När situationen förbättrades i slutet av
året drogs den reella omsättningsökningen i medianbörsbolaget dock
upp över 6 procent, och den översteg därmed sme-företagens tillväxt
redan för fjärde året i följd. Mediantillväxten enligt börsbolagens bok-
slut förbättrades också av att många nya, snabbt växande informa-
tionsteknologibolag har noterats på börsen under den senaste tiden.

Sme-företagen gav bättre avkastning än börsbolagen

I medianföretaget inom sme-sektorn steg driftsbidraget i förhållande
till omsättningen och närmade sig börsbolagens nivå, men förblev
klart under detta. I börsbolagen var driftsbidraget i medeltal 3 pro-
centenheter högre än i sme-företagen. Detta trots att många nya börs-
bolag alltjämt är rätt olönsamma.

Mätt enligt avkastningen på det investerade kapitalet klarade sig dock
sme-företagen även nu avsevärt bättre än börsbolagen. Det i sme-
företagen investerade kapitalet gav 1999 en genomsnittlig nominell
avkastning på drygt 19 procent, vilket var 1,5 procentenheter mer än
året innan. Börsbolagens avkastning däremot sjönk med en halv pro-
centenhet, till 13 procent.

Eget kapital mer än en tredjedel av balansomslutningen

Sme-företagens soliditet fortsatte att stiga också 1999. I medianföre-
taget utgjorde de egna medlen 35 procent av balansomslutningen.
Detta var fortfarande mindre än i medianbörsbolaget, men redan be-
tydligt närmare.

Särskilt vid jämförelser som gäller soliditeten är det skäl att minnas
att i det material som utgör underlag för denna bokslutsanalys finns
skillnader, så att i urvalet av finländska sme-företag är de helt skuld-
fria företagens andel alltför liten. Det är också svårt att jämföra olika
branscher på grund av avvikande kapital-, avkastnings- och kost-
nadsstrukturer. Dessutom varierar situationen i enskilda företag
mycket.
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MEDIANER MIKROFÖRETAG SMÅ MEDELSTORA

(Anställda) (1-9) (10-49) (50-249)

RESULTATRÄKNING 1999 1998 Förändr. 1999 1998 Förändr. 1999 1998 Förändr.

Omsättning (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Rörelse-
kostnader (%) 93.6 94.2 -0.6 93.7 94.7 -1.0 92.4 94.0 -1.6
Driftsbidrag(%) 6.4 5.8 0.6 6.3 5.3 1.0 7.6 6.0 1.6
Finansiella
kostnader (%) 0.3 0.4 -0.1 0.3 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0
Skatt (%) 0.5 0.4 0.1 0.6 0.4 0.2 0.5 0.2 0.3
Finansierings-
resultat (%) 4.9 4.2 0.7 4.9 4.1 0.8 6.0 5.1 0.9
Nettoresultat (%) 1.8 1.4 0.4 2.4 2.0 0.4 2.9 2.6 0.3
Totalresultat (%) 1.8 1.4 0.4 2.5 2.0 0.5 2.9 2.6 0.3

BALANSRÄKNING 1999 1998 Förändr. 1999 1998 Förändr. 1999 1998 Förändr.
Balans-
omslutning (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Materiella
tillgångar (%) 19.0 18.5 0.5 25.5 22.8 2.7 31.8 30.4 1.4
Varulager (%) 1.7 4.6 -2.9 9.7 13.3 -3.6 10.7 15.9 -5.2
Kortfristiga
fordringar (%) 24.9 25.2 -0.3 33.5 33.0 0.5 32.7 34.8 -2.1
Kassa och övriga
finansierings-
tillgångar  (%) 18.7 14.9 3.8 8.1 6.4 1.7 3.7 2.4 1.3

Egentligt eget
kapital (%) 31.9 29.4 2.5 20.1 19.0 1.1 18.9 19.7 -0.8
Långfristigt främ-
mande kapital (%) 3.4 6.8 -3.4 9.9 11.6 -1.7 12.4 14.6 -2.2
Kortfristigt främ-
mande kapital (%) 39.2 39.8 -0.6 46.3 47.3 -1.0 45.7 43.8 1.9

Räntebärande
skulder (%) 43.9 45.9 -2.0 49.8 53.7 -3.9 52.2 53.7 -1.5
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Stabil utveckling under 1999
· Omsättningen ökade mest i de medelstora företagen
· Lönsamheten utvecklade stabilt
· Soliditeten fortsatt över 30 procent

Under 1999 har företagen utvecklats stabilt och genomslaget efter
Asienkrisen var begränsat. En god efterfrågan på hemmamarknaden
har lagt grund för denna utveckling. Företagen har sannolikt också
kunnat tillgodogöra sig en ökad exportefterfrågan vilket syns i såväl
omsättningsökning som driftsbidrag.

Omsättningsökningen varierade kraftigt beroende på företagets stor-
lek. Omsättningen ökade mest i de medelstora företagen men ut-
vecklingen var positiv också i de andra sme-företagen. Driftsbidra-
gets medianvärde ökade till 6-8 procent och trenden är uppåtriktad.

Avkastningen på investerat kapital visade också en stabil utveckling
och under 1999 är det de små företagen som har 10-49 anställda som
visat den bästa utvecklingen med en avkastning kring 13 procent.

Sme-företagens soliditet var fortfarande bra. Soliditetsgraden ligger
stabilt kring 30 procent. Med den goda efterfrågan under innevarande
år kan sme-företagens tillväxt förväntas fortsätta att vara stark. Det
betyder också att deras lönsamhet och soliditet fortsätter att öka.
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MEDIANER MIKROFÖRETAG SMÅ MEDELSTORA

(Anställda) (1-9) (10-49) (50-249)

RESULTATRÄKNING 1999 1998 Förändr. 1999 1998 Förändr. 1999 1998 Förändr.

Omsättning (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Rörelse-
kostnader (%) 89.2 89.8 -0.6 90.4 90.8 -0.4 89.9 90.7 -0.8
Driftsbidrag(%) 10.8 10.1 0.7 9.5 9.2 0.3 10.0 9.2 0.8
Finansiella
kostnader (%) 1.1 1.1 0.0 0.6 0.7 -0.1 0.4 0.6 -0.2
Skatt (%) 1.6 1.2 0.4 1.5 1.2 0.3 1.7 1.1 0.6
Finansierings-
resultat (%) 7.4 6.7 0.7 6.9 6.6 0.3 8.2 6.9 1.3
Nettoresultat (%) 4.0 3.1 0.9 4.0 3.5 0.5 4.8 3.6 1.2
Totalresultat (%) 4.1 3.2 0.9 4.0 3.4 0.6 4.4 3.4 1.0

BALANSRÄKNING 1999 1998 Förändr. 1999 1998 Förändr. 1999 1998 Förändr.
Balans-
omslutning (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Materiella
tillgångar (%) 16.9 14.8 2.1 22.0 21.4 0.6 25.6 26.4 -0.8
Omsättnings-
tillgångar (%) 12.6 11.5 1.7 16.6 15.8 0.8 13.3 15.3 -2.0
Fordringar (%) 17.5 18.5 -1.0 22.0 22.0 0.0 25.8 22.6 3.2
Kassa och övriga
finansierings-
tillgångar (%) 5.7 6.4 -0.7 8.2 7.3 0.9 7.4 6.9 0.5

Egentligt eget
kapital (%) 31.0 27.3 3.7 35.3 31.5 3.8 38.4 37.5 0.9
Långfristigt främ-
mande kapital (%) 24.8 23.6 1.2 16.2 18.1 -1.9 14.3 15.7 -1.4
Kortfristigt främ-
mande kapital (%) 35.7 37.9 -2.2 38.2 40.3 -2.1 38.9 36.4 2.5

Räntebärande
skulder (%) 40.5 39.4 1.1 30.3 30.9 -0.6 27.9 29.6 -1.7
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Måttlig utveckling i sme-företagen
· Omsättningsökningen avtog i alla storleksklasser
· Lönsamhet och soliditet utvecklades positivt
· Klart färre förlustbringande företag

Omsättningsökningen inom sme-sektorn avtog i alla storlekskatego-
rier, men kraftigast inom de medelstora företagen. Där sjönk den nomi-
nella tillväxten för medianföretaget från genomsnittliga 8,4 procent
1998 till 3,8 procent 1999. Trots den avtagande tillväxttakten utveck-
lades lönsamheten i positiv riktning. Driftsbidraget i förhållande till
omsättningen steg särskilt i mikroföretagen med färre än 10 anställda
samt i medelstora företag med 50–249 anställda. Däremot förblev
avkastningen på det investerade kapitalet i mikroföretagen oföränd-
rad, medan den klart ökade i större sme-företag.

Sme-företagens soliditet fortsatte att stiga i alla storlekskategorier. I
medelstora företag låg soliditeten redan över 40 procent i snitt,
medan den i företag med färre än 10 anställda stannade under en
tredjedel. Vart sjätte sme-företag gjorde ett negativt nettoresultat 1999,
vilket är drygt 4 procentenheter färre än 1998. Av de medelstora
företagen gick bara vart nionde med förlust, medan förhållandet bland
mikroföretagen var vart femte.

Under år 2000 emotses en fortsatt gynnsam utveckling i sme-sektorn.
Den goda hemmamarknadsutvecklingen och de förbättrade export-
utsikterna väntas öka sme-företagens tillväxttakt jämfört med 1999.
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Sverige

MEDIANER INDUSTRI
(1-249 anställda)

RESULTATRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Omsättning (%) 100.0 100.0
Rörelsekostnader (%) 92.6 93.0 -0.4
Driftsbidrag (%) 7.4 7.0 0.4
Finansiella kostnader (%) 0.6 0.7 -0.1
Skatt (%) 0.5 0.3 0.2
Finansieringsresultat (%) 5.6 5.1 0.5
Nettoresultat (%) 2.1 1.9 0.2
Totalresultat (%) 2.1 2.0 0.1

BALANSRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Balansomslutning (%) 100.0 100.0
Materiella tillgångar (%) 30.4 28.6 1.8
Varulager (%) 12.3 14.3 -2.0
Kortfristiga fordringar (%) 27.7 27.2 0.5
Kassa och övriga finansieringstillgångar (%) 8.9 7.1 1.8

Egentligt eget kapital (%) 28.3 25.5 2.8
Långfristigt främmande kapital (%) 11.6 16.3 -4.7
Kortfristigt främmande kapital (%) 45.8 36.6 9.2

Räntebärande skulder (%) 45.8 49.1 -3.3
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Stark återhämtning inom industrin
· Omsättning och driftsbidrag förbättrades
· Soliditeten närmar sig 40 procent
· Optimistiska framtidsutsikter, men flaskhalsar på

arbetsmarknaden hotar

Omsättningen ökade med drygt 4 procent 1999. Det är i stort sam-
ma nivå som föregående år men långt ifrån de nivåer som rådde
efter svenska kronans depreciering 1993. En stor del av företagen
ökade omsättningen med över 20 procent samtidigt som den minsk-
ade i vart fjärde företag.  Avkastningen på investerat kapital ökade
marginellt från 1998 och ligger på närmare 10 procent. Sedan beslutet
om lagändringen i aktiekapitalets storlek som trädde i kraft vid års-
skiftet 1998 har soliditeten ökat från 30 procent 1995 till nästan 40
procent 1999.

Industrikonjunkturen förbättrades ordentligt under det andra halv-
året 1999. Företagens orderingång steg och produktionsökningen blev
stark. I synnerhet är det orderingången från exportmarknaden som
utvecklades starkt men även ett fortsatt uppsving i den inhemska
efterfrågan bidrar till lyftet. Det är framför allt investeringsvaru-
industrin som är inne i en mycket expansiv period och sett till en
enskild bransch är det elektronikindustrin som varit den drivande
delen inom industrin.

Förväntningsbilden inför det närmaste året präglas av stor optimism
och orderingången har stärkts under inledningen av 2000. De allt
bättre konjunkturutsikterna internationellt medför att industrin har
skruvat upp framtidsförväntningarna rejält. Mest optimistiska är de
exportinriktade företagen och elektronikföretagen där hela 80 pro-
cent av företagen ser goda möjligheter att växa.
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median kvartil

Finland

MEDIANER INDUSTRI
(1-249 anställda)

RESULTATRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Omsättning (%) 100.0 100.0
Rörelsekostnader (%) 88.9 88.5 0.4
Driftsbidrag (%) 11.1 11.5 -0.4
Finansiella kostnader (%) 1.0 1.2 -0.2
Skatt (%) 1.4 1.3 0.1
Finansieringsresultat (%) 8.3 8.1 0.2
Nettoresultat (%) 4.3 4.0 0.3
Totalresultat (%) 4.2 4.0 0.2

BALANSRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Balansomslutning (%) 100.0 100.0
Materiella tillgångar (%) 35.2 33.7 1.5
Omsättningstillgångar (%) 16.4 16.3 0.1
Fordringar (%) 21.6 20.9 0.7
Kassa och övriga finansieringstillgångar (%) 5.9 5.9 0.0

Egentligt eget kapital (%) 35.4 32.6 2.8
Långfristigt främmande kapital (%) 23.6 24.7 -1.1
Kortfristigt främmande kapital (%) 33.8 34.3 -0.5

Räntebärande skulder (%) 40.0 38.6 1.4
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Ojämn utveckling inom industrin

· Långsammare omsättningstillväxt, utom i de minsta företagen
· Lönsamheten har hållit god nivå i 6 års tid
· Soliditeten nådde 35 procent
· Andelen förlustbringande företag minskade från 22 procent

till 19 procent

Omsättningen ökade under 1999 med drygt 3 procent, dvs. mindre
än något enda år efter 1993. Skillnaderna mellan industriföretagen
förblev stora. I vart fjärde företag gick omsättningen ner med mer
än 6 procent, medan den hos lika många andra ökade med mer än
15 procent. I medeltal var tillväxten starkast i industriföretagen med
färre än 10 anställda. Driftsbidraget och avkastningen på det investe-
rade kapitalet höll rekordnivå redan för sjätte året i följd. Solidite-
ten förbättrades ytterligare. I medianföretaget utgjorde de egna till-
gångarna 35 procent av balansomslutningen.

För elektronikindustrin var 1999 ett utmärkt år. Branschen syssel-
sätter ett stort antal underleverantörer, som är beroende av några få
storföretag. Inom den traditionella metallindustrins sektorer sköts
tillväxten på framtiden. Priserna på skogsindustrins produkter steg
och kapacitetsutnyttjandet var utmärkt, vilket förbättrade lönsam-
heten. Inom livsmedelsindustrin är situationen svagare än i andra
branscher, vilket kan ta sig uttryck i en minskad sysselsättning under
de närmaste fem åren.

I år är industrins exportutsikter och den inhemska investerings-
efterfrågan goda. Soliditeten förväntas bli bättre och lönsamheten
beräknas förbli på god nivå.
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median kvartil

Sverige

MEDIANER BYGGVERKSAMHET
(1-249 anställda)

RESULTATRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Omsättning (%) 100.0 100.0
Rörelsekostnader (%) 94.6 95.0 -0.4
Driftsbidrag (%) 5.4 5.0 0.4
Finansiella kostnader (%) 0.3 0.5 -0.2
Skatt (%) 0.4 0.3 0.1
Finansieringsresultat (%) 4.2 3.6 0.6
Nettoresultat (%) 1.8 1.1 0.7
Totalresultat (%) 1.8 1.2 0.6

BALANSRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Balansomslutning (%) 100.0 100.0
Materiella tillgångar (%) 17.3 19.7 -2.4
Varulager (%) 3.6 5.5 -1.9
Kortfristiga fordringar (%) 35.6 33.9 1.7
Kassa och övriga finansieringstillgångar (%) 15.6 14.2 1.4

Egentligt eget kapital (%) 28.4 27.8 0.6
Långfristigt främmande kapital (%) 4.3 6.5 -2.2
Kortfristigt främmande kapital (%) 44.2 45.4 -1.2

Räntebärande skulder (%) 44.2 46.1 -1.9
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Byggkonjunkturen ljusnar

· Fördubblad omsättningsökning
· Bostadsbyggandet ökar
· Tudelade framtidsutsikter

Omsättningen ökade med drygt 8 procent under 1999. Det är näst in
till en fördubblad tillväxttakt jämfört med året innan och tangerar
dessutom det senaste toppåret 1995. Det genomsnittliga driftsbidraget
i de små- och medelstora företagen ligger på nära 5 procent. Avkast-
ningen på investerat kapital har ökat till 9 procent och under 1999
har soliditeten förbättrats ytterligare och uppgår nu till 37 procent.

Byggsektorn har haft en stark återhämtning under 1999 som över-
träffade företagens förväntningar. Men inom byggsektorn finns det
betydande skillnader mellan olika verksamhetsområden. Ett tydligt
exempel på detta är att bostadsbyggandet tagit fart samtidigt som
väg- och anläggningsbyggandet minskar. Det avspeglas också i före-
tagens förväntningar med en stor optimism på byggsidan och om en
fortsatt minskad aktivitet inom väg och anläggning. När det gäller
bostadsbyggandet sker återhämtningen från historiskt låga nivåer och
det är framförallt småhus som byggs. Inom industrin och beträffande
flerbostadshus är utvecklingen inte lika gynnsam. Utsikterna för
bostadsbyggandet förmörkas av betydande regionala obalanser. Redan
idag råder en betydande bostadsbrist i regioner med stark inflyttnings-
tillväxt och gynnsam arbetsmarknadsutveckling.

Trots att byggkonjunkturen är i sin linda är det förvånansvärt många
företag som uppger att de ser goda expansionsutsikter, hela 65 pro-
cent. Bristen på arbetskraft med branschspecifik kompetens ökar, det
uppger närmare vart tredje byggföretag.
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median kvartil

Finland

MEDIANER BYGGVERKSAMHET
(1-249 anställda)

RESULTATRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Omsättning (%) 100.0 100.0
Rörelsekostnader (%) 90.0 91.8 -1.8
Driftsbidrag (%) 10.0 8.1 1.9
Finansiella kostnader (%) 0.5 0.6 -0.1
Skatt (%) 2.0 1.2 0.8
Finansieringsresultat (%) 7.3 5.8 1.5
Nettoresultat (%) 5.3 3.4 1.9
Totalresultat (%) 5.2 3.4 1.8

BALANSRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Balansomslutning (%) 100.0 100.0
Materiella tillgångar (%) 17.0 18.4 -1.4
Omsättningstillgångar (%) 13.5 15.8 -2.3
Fordringar (%) 24.0 21.6 2.4
Kassa och övriga finansieringstillgångar (%) 13.2 10.5 2.7

Egentligt eget (%) 33.4 26.6 6.8
Långfristigt främmande kapital (%) 9.5 12.8 -3.3
Kortfristigt främmande kapital (%) 44.8 49.3 -4.5

Räntebärande skulder (%) 19.4 24.5 -5.1
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Byggbranschen hade alltjämt bästa
tillväxten

· Soliditeten inom byggbranschen stärktes ytterligare
· Den goda efterfrågan på egenfinansierade bostäder förbättrade

lönsamheten
· Flyttningsrörelsen styrde byggverksamheten till tillväxtcentra
· Mindre än en tiondel av företagen gick med förlust

År 1999 var byggbranschen den huvudbransch där omsättnings-
ökningen var snabbast. Den goda efterfrågan på egenfinansierade bo-
städer, de stigande entreprenadpriserna och den måttliga utvecklin-
gen i byggkostnaderna förbättrade som väntat byggföretagens lön-
samhet. I medianföretaget steg soliditeten till en särskilt god nivå.
För de flesta sme-företag inom byggbranschen var 1999 ett bra år,
mindre än en tiondel av dem gjorde ett negativt resultat.

Tillväxten skedde inom produktionen av bostads- och affärsbygg-
nader. Andra objekt uppvisade ingen tillväxt. Den tydliga regionala
särutvecklingen inom byggandet fortsatte. Flyttningsrörelsen och tomt-
bristen i huvudstadsregionen höjde bostadspriserna. De egenfinans-
ierade bostädernas andel steg tydligt och stod redan för 2/3 av alla
bostäder. Både nyproduktion och reparationsbyggande ökade.

Byggandet fortsätter att växa år 2000, men det finns inga tecken på
överhettning. Lönsamheten och soliditeten utvecklas gynnsamt.
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median kvartil

Sverige

MEDIANER HANDEL
(1-249 anställda)

RESULTATRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Omsättning (%) 100.0 100.0
Rörelsekostnader (%) 95.9 96.3 -0.4
Driftsbidrag (%) 4.1 3.7 0.4
Finansiella kostnader (%) 0.4 0.5 -0.1
Skatt (%) 0.3 0.3 0.0
Finansieringsresultat (%) 2.7 2.5 0.2
Nettoresultat (%) 1.3 1.2 0.1
Totalresultat (%) 1.4 1.2 0.2

BALANSRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Balansomslutning (%) 100.0 100.0
Materiella tillgångar (%) 11.6 10.4 1.2
Varulager(%) 28.1 30.0 -1.9
Kortfristiga fordringar (%) 21.5 23.4 -1.9
Kassa och övriga finansieringstillgångar (%) 11.2 9.2 2.0

Egentligt eget kapital (%) 28.5 25.4 3.1
Långfristigt främmande kapital (%) 9.7 12.7 -3.0
Kortfristigt främmande kapital (%) 40.4 42.4 -2.0

Räntebärande skulder (%) 40.4 44.1 -3.7
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Uppsving i hushållens konsumtion
driver handeln

· Stark försäljningstillväxt inom parti- och sällanköpshandeln
· Lönsamheten oförändrad på grund av prispress
· Förväntningar om fortsatt stark försäljningstillväxt

Omsättningsökningen mattades något men ökade för andra året i
rad med drygt 3 procent. I vart fjärde företag har omsättningen
minskat. En tilltagande prispress är troligen en bakomliggande
faktor till att omsättningen, i kronor räknat, inte utvecklats bättre
trots att försäljningstillväxten inom handeln ökat markant. I flera
branscher har t.o.m. prissänkningar ägt rum. Det är särskilt tydligt
inom detaljhandeln. Det har i sin tur pressat företagens lönsamhets-
marginaler vilket bidrar till att driftsbidraget endast ökat marginellt,
till 4 procent. Däremot har soliditeten utvecklats gynnsamt till när-
mare 35 procent, en ökning med 9 procentenheter sedan 1995.

Svenska hushåll har haft en stark inkomst- och konsumtionsutveck-
ling under 1999. Det har medfört att den privata konsumtionen
ökat kraftigt  och att försäljningen inom dagligvaru- och sällanköps-
handel samt handeln med motorfordon steg betydligt under året.
Sällanköpshandeln har haft en mycket stark försäljningstillväxt och
framför allt har handeln med hemutrustning samt datorer, kontors-
maskiner och telekommunikationsutrustning fortsatt att öka.

Det starka konjunkturläget och optimismen bland hushållen ger goda
utsikter för handeln det närmaste året. En betydande försäljnings-
ökning väntas men samtidigt är sysselsättningsplanerna återhåll-
samma.



15

median kvartil

Finland

MEDIANER HANDEL
(1-249 anställda)

RESULTATRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Omsättning (%) 100.0 100.0
Rörelsekostnader (%) 92.4 93.9 -1.5
Driftsbidrag (%) 7.3 6.1 1.2
Finansiella kostnader (%) 0.4 0.5 -0.1
Skatt (%) 1.4 1.0 0.4
Finansieringsresultat (%) 5.0 4.1 0.9
Nettoresultat (%) 3.6 2.7 0.9
Totalresultat (%) 3.7 2.7 1.0

BALANSRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Balansomslutning (%) 100.0 100.0
Materiella tillgångar (%) 8.0 7.9 0.1
Omsättningstillgångar (%) 35.1 34.9 0.2
Fordringar (%) 21.0 21.8 -0.8
Kassa och övriga finansieringstillgångar (%) 5.8 5.9 -0.1

Egentligt eget kapital (%) 36.1 33.4 2.7
Långfristigt främmande kapital (%) 14.1 14.7 -0.6
Kortfristigt främmande kapital (%) 39.8 41.9 -2.1

Räntebärande skulder (%) 30.1 29.8 0.3
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Långsammare tillväxt inom handeln

· Omsättningens nominella medelökning understeg 5 procent
· Lönsamheten alltjämt god
· Soliditeten förbättrades
· Bilhandeln växte alltjämt kraftigt
· För den tekniska partihandeln började året svagt

Efter flera tillväxtår skedde en tydlig uppbromsning i handeln 1999.
Lönsamheten förblev dock god. Bara vart tionde företag gick med
förlust. De förlustbringande företagen hörde främst till kategorin
med färre än 10 anställda. Soliditeten förbättrades ytterligare. Före-
tagen stärkte balansräkningarna genom att betala bort av sina
skulder.

Början av 1999 var som väntat svår för den tekniska partihandeln
genom att industrins investeringar minskade. Byggökningen upprätt-
höll detaljhandelns goda försäljning inom järn- och byggtillbehörs-
handeln. För handeln med hemelektronik var 1999 en besvikelse
bland annat på grund av den hårdare konkurrensen. Bilhandeln fort-
satte att växa kraftigt.

I slutet av 1999 skedde en uppgång inom den tekniska partihandeln
och den fortsätter i år, tack vare industrins förbättrade utsikter. Bil-
handeln fortsätter att växa, om än inte lika kraftigt som senaste år.
Omstruktureringen inom handeln fortsätter, och konkurrensen skärps
särskilt inom handeln med hemelektronik, främst på grund av de
utländska kedjorna.
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median kvartil

Sverige

MEDIANER TJÄNSTER
(1-249 anställda)

RESULTATRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Omsättning (%) 100.0 100.0
Rörelsekostnader (%) 90.7 91.4 -0.7
Driftsbidrag (%) 9.3 8.6 0.7
Finansiella kostnader (%) 0.2 0.2 0.0
Skatt (%) 0.8 0.5 0.3
Finansieringsresultat (%) 7.9 7.0 0.9
Nettoresultat (%) 3.0 2.2 0.8
Totalresultat (%) 3.0 2.2 0.8

BALANSRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Balansomslutning (%) 100.0 100.0
Materiella tillgångar (%) 24.5 25.9 -1.4
Varulager (%) 0.0 0.0 0.0
Kortfristiga fordringar (%) 26.2 26.3 -0.1
Kassa och övriga finansieringstillgångar (%) 25.3 21.3 4.0

Egentligt eget kapital (%) 32.4 30.9 1.5
Långfristigt främmande kapital (%) 0.0 0.5 -0.5
Kortfristigt främmande kapital (%) 47.6 39.6 8.0

Räntebärande skulder (%) 47.6 49.2 -1.6
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Genomgående starkt konjunkturläge
i tjänstesektorn

· Bra utveckling av omsättning och driftsbidrag
· Soliditeten översteg 40 procent
· Brist på kvalificerad arbetskraft hindrar expansion

Aktiviteten inom tjänstesektorn ökade ytterligare under 1999. Det
avspeglas i såväl en stigande omsättning, 6 procent, som en ökande
avkastning på investerat kapital, nära 10 procent. Driftsbidraget ökade
till 9 procent. Sedan 1995 har soliditeten påtagligt förbättrats och
ligger på närmare 43 procent. Det är framför allt en effekt av den
tidigare belysta lagändringen om höjning av aktiekapitalet som träd-
de i kraft årsskiftet 1998.

Tjänstesektorn har haft ett genomgående starkt konjunkturläge 1999.
Uppsvinget i den inhemska efterfrågan har givit en ordentlig skjuts
till de hushållsnära tjänsteföretagen samtidigt som företagstjänster
är den mest drivande delbranschen.

De närmaste åren förväntas en kraftig expansion av den privata tjänste-
sektorn till följd av den förbättrade industrikonjunkturen, stark pri-
vat konsumtion och ökade bygginvesteringar. Det ger en stark opti-
mism och företagen är expansiva i sina sysselsättningsplaner. Men
bristen på arbetskraft med branschspecifik kompetens upplevs allt
större och kan komma att hejda expansionsmöjligheterna inom bran-
schen. Närmare 80 procent av datakonsulterna redovisar brist på
denna yrkeskategori och inom uppdragsverksamhet är motsvarande
siffra runt 60 procent.
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median kvartil

Finland

MEDIANER TJÄNSTER
(1-249 anställda)

RESULTATRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Omsättning (%) 100.0 100.0
Rörelsekostnader (%) 86.4 85.7 0.7
Driftsbidrag (%) 13.7 14.3 -0.6
Finansiella kostnader (%) 1.2 1.2 0.0
Skatt (%) 1.7 1.4 0.3
Finansieringsresultat (%) 10.0 10.1 -0.1
Nettoresultat (%) 4.1 3.7 0.4
Totalresultat (%) 4.2 3.8 0.4

BALANSRÄKNING 1999 1998 Förändr.

Balansomslutning (%) 100.0 100.0
Materiella tillgångar (%) 27.5 27.3 0.2
Omsättningstillgångar (%) 0.0 0.0 0.0
Fordringar (%) 18.3 18.3 0.0
Kassa och övriga finansieringstillgångar (%) 8.0 8.0 0.0

Egentligt eget kapital (%) 30.2 28.2 2.0
Långfristigt främmande kapital (%) 22.7 23.6 -0.9
Kortfristigt främmande kapital (%) 35.6 35.8 -0.2

Räntebärande skulder (%) 40.5 38.9 1.6
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För medianföretaget inom tjänstesektorn
var 1999 ett skäligt år

· Andelen förlustbringande företag växte
· Soliditeten endast tillfredsställande
· Stora skillnader mellan olika sektorer
· Sämre situation för vägtrafikens varutransporter

Hos sme-företagen inom tjänstesektorn växte omsättningen 1999
något långsammare än året innan. Inga större förändringar inträffa-
de i den genomsnittliga lönsamheten gällande avkastning på inves-
terat kapital. Driftsbidraget däremot sjönk. Soliditeten förbättrades.
Skillnaderna mellan olika företag var alltjämt stora. Den bästa fjärde-
delen hade ett klart försprång. Vart fjärde tjänsteföretag gjorde ett
negativt resultat.

Företagstjänster och datatjänster växte snabbare än medeltalet. Inom
dataservice begränsades tillväxten av bristen på kunnig arbetskraft.
Hotell- och restaurangbranschens lönsamhet och soliditet var allt-
jämt svaga. Priskonkurrensen, som skärpts genom överkapaciteten,
och de stigande bränslepriserna försämrade läget för vägtrafikens
varutransporter.

Efterfrågan på datatjänster och företagstjänster väntas fortsätta. Inom
hotell- och restaurangbranschen håller överkapaciteten och den hårda
konkurrensen lönsamheten nere. Utsikterna för vägtrafikens varu-
transporter försämras alltjämt av att den skärpta konkurrensen gör
det svårt att överföra kostnadsstegringen till priserna.
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Svensk ekonomi 1995-1999

Försörjningsbalans
Volymförändring i procent

1995 1996 1997 1998 1999

Privat konsumtion 0,8 1,3 2,0 2,4 4,1
Offentlig konsumtion -0,9 -0,2 -2,1 2,2 1,8
 - Stat 2,1 -0,6 -5,0 7,4 1,1
 - Kommun -0,4 0,0 -0,7 6,6 2,0
Bruttoinvesteringar 12,4 3,7 -4,8 9,4 8,1
Export 12,9 6,1 12,8 7,3 5,2
Import 10,2 3,7 11,7 10,4 5,0
Lagerinvesteringar 0,5 -1,1 0,7 0,3 -0,5
Inhemsk efterfrågan 2,6 0,1 0,4 3,8 3,6

BNP 3,9 1,3 1,8 3,0 3,8

Övriga nyckeltal
1995 1996 1997 1998 1999

Sysselsatta, 1000 3986 3963 3922 3979 4068
Öppen arbetslöshet, % 7,7 8,1 8,0 6,5 5,6
Total arbetslöshet, % 12,1 12,6 12,3 10,4 8,7

Handelsbalans, mrd kr 115 125 141 135,3 130,4
Bytesbalans, mrd kr 39 44 51 55,3 49,6
 - % av BNP 2,4 2,6 2,9 2,9 2,5

Statligt lånebehov, mrd kr -139 -21 -6 44 37
- % av BNP -7,8 -2,1 -1,1 2,3 1,9
Konsoliderad  bruttoskuld, % av BNP 77,9 77,1 76,4 71,0 65

Industriproduktion 12,5 2,1 5,4 4,3 4,2
KPI, årsgenomsnitt 2,8 0,8 0,9 0,4 0,3
Timlöneökning 3,3 6,0 4,5 3,7 3,4
Disponibel inkomst -1,0 -0,7 -1,4 1,2 3,3
Sparkvot, nivå 6,3 4,4 1,1 3,1 2,1

Sverige
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Finsk ekonomi 1995-1999

Försörjningsbalans
Volymförändring i procent

1995 1996 1997 1998 1999

Konsumtion 3,6 3,7 3,7 3,7 2,1
- Privat konsumtion 4,4 4,2 3,5 4,6 2,9
- Offentlig konsumtion 2,0 2,5 4,1 1,5 0,3
Investeringar 10,6 8,4 11,9 7,8 4,8
Export 8,6 5,8 14,1 9,3 7,4
Import  7,8 6,4 11,3 8,5 3,4
Lagerinvesteringar1) -1,1  -0,3 -0,3 -0,1 -0,7

BNP 3,8 4,0 6,3 5,0 3,5

1) Effekt på den totala efterfrågan, inkl statistiskt fel

Övriga nyckeltal

1995 1996 1997 1998 1999

Sysselsatta, 1000 2099 2127 2169 2222 2296
Arbetslösa, 1000 382 363 315 286 261
Arbetslöshet, % 15,4  14,6 12,6 11,4 10,2

Handelsbalans, mrd mk 54 52 60 67 65
Bytesbalans, mrd mk 23 23 35 39 38
- % av BNP 4,0 3,9 5,5 5,7 5,3

Offentlig nettoutlåning, % av BNP -3,7 -3,2 -1,5 1,3 2,3
Konsoliderad bruttoskuld, % av BNP 56,6 57,1 54,1 49,0 47,1

Industriproduktion,% 7,4 3,0 9,9 9,2 5,4
Konsumentpriser, % 1,0 0,6 1,2 1,4 1,2
Förtjänstnivå, % 4,7 4,2 2,4 3,5 2,6
Hushållens disponibla inkomst, % 7,8 -0,7 5,7 3,8 4,0
Hushållens sparkvot, % 6,0 2,0 4,4 3,9 5,0



MATERIAL

Nyckeltalen för de finländska sme-företagens del har uträknats på basis av de bokslut som har justerats i
enlighet med de rekommendationer som har utfärdats av Företagsanalyskommissionen och i uträknandet av
dem används i regel de rekommenderade räknesätten. Uppgifterna baserar sig på bokslutsanalyser som gjorts
av Merita Bank Abp angående sme-företag i aktiebolagsform samt på offentliga uppgifter om finländska
börsföretag.

De uppgifter som beskriver utvecklingen bland de svenska sme-företagen baserar sig på det av Affärs- och
Kreditupplysningsföretaget UC AB insamlade bokslutsmaterialet om svenska företag i aktiebolagsform. Som
jämförelsegrupp i fråga om de svenska sme-företagen har använts svenska börsbolag, som är noterade på
Stockholmsbörsens A-lista.

Vid uträknandet av nyckeltalen har eftersträvats ett enhetligt uträkningssätt. På grund av innehållet i käll-
materialet är nyckeltalen inte jämförbara till alla delar. Detta förvränger dock inte nyckeltalens statistiska
jämförbarhet.

Den branschindelning som använts i publikationen grundar sig på nummerklassificeringen i EU:s närings-
grenstandard  (Nace rev. 1).

Industrin omfattar de företag vilkas näringsgrensnummer är 150-372.

Byggnadsverksamheten omfattar de företag vilkas näringsgrensnummer är 450-455.

Handeln omfattar de företag vilkas näringsgrensnummer är 500-527.

Servicebranschen omfattar de företag vilkas näringsgrensnummer är 550-748, med undantag av företag som
verkar inom finansieringsverksamhet och fastighetsservice samt holdingföretag.

TERMER SOM HAR ANVÄNTS I TEXTEN SAMT FORMLER FÖR UTRÄKNING AV
NYCKELTALEN

Median Medianvärdet utgör det värde för det nyckeltal som granskas och under
vilket hälften av antalet undersökta företag ligger.

Kvartil Kvartilvärdet utgör det värde för det nyckeltal som granskas och under
vilket ¼ av antalet undersökta företag ligger (undre kvartil) eller under
vilket ¾ av antalet undersökta företag ligger (övre kvartil).

Omsättningsökning i % Omsättningsökningsprocenten anger ett företags nominella tillväxt, vilken
omfattar också den förändring av omsättningsvolymen som beror på infla-
tionen.

Driftsbidrag i % Driftsbidragsprocenten anger resultatet av ett företags egentliga affärsverk-
samhet före avskrivningar, finansiella poster och skatter.

Omsättningsförändring (12 månader)
x 100

Omsättning under föregående period (12 månader)

Driftsbidrag
x 100

Omsättning (summa rörelseintäkter)

20



Avkastning i % på investerat (sysselsatt) kapital

De nyckeltal som uttrycker avkastningen på kapital är flera till antalet.
Vid granskningen i detta sammanhang har använts avkastningen i % av
investerat kapital, vilken anger den avkastning, som företaget i fråga har
erhållit innan finansiella kostnader har avdragits, i förhållande till det kapi-
tal som har investerats i företaget. Det investerade kapitalet utgörs av
räntebärande skulder samt företagets eget kapital.

Med avvikelse från det finländska uträkningssättet har skatter inte lagts till
dividenden i nedanstående formel i fråga om det svenska materialet.

Soliditetsgraden i % Soliditetsgraden anger ett företags kapitaltäckning. Nyckeltalet räknas ut
genom att man ställer det egna kapitalet i proportion till balansomslut-
ningen med avdrag för erhållna förskottsbetalningar.

Med avvikelse från det finländska uträkningssättet har man i det svenska
materialet inte avdragit erhållna förskottsbetalningar från balansomslut-
ningen.

(Nettoresultat + finansiella kostnader + skatter) (12 mån)
x 100

Investerat (sysselsatt) kapital i genomsnitt
under räkenskapsperioden

Justerat eget kapital
x 100

Den justerade balansomslutningen
minus erhållna förskottsbetalningar
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Företagarna i Finland
Postadress: Kajsaniemigatan 13 A, 00100 Helsingfors
Telefon: 09-229 221
Telefax: 09-229 229 99
Internet: www.yrittajat.fi

Företagarnas Riksorganisation
Postadress: Sergelgatan 1, 106 67 Stockholm
Telefon: 08-406 17 00
Telefax: 08-24 55 26
Internet: www.fr.se

MeritaNordbanken
Företag och finansiering
Postadress: Nordbanken, Regeringsgatan 42, 105 71 Stockholm
Telefon: 08-614 95 74
Telefax: 08-614 85 70
Internet: www.nb.se

Postadress: Merita Bank, 2601 Företagsanalys
Aleksis Kivis gata 3-5, (Helsingfors) 00020 Merita

Telefon: 09-165 53758
Telefax: 09-165 52103
Internet: www.merita.fi/R/Yritys

Affärs och Kreditupplysningsföretaget UC AB
Postadress: Humlegårdsgatan 14, 114 96 Stockholm
Telefon: 08-670 90 00
Telefax: 08-670 90 20
Internet: www.uc.se

Tryckeri: Paintek-Pihlajamäki Oy, Helsingfors

Rapporten baserar sig på av företagen erhållen information. MeritaNordbanken Abp, Merita Bank Abp, Nordbanken AB (publ) eller deras dotter- och
intressebolag, deras samarbetsparter eller personer i ovan nämndas tjänst garanterar inte att uppgifterna i rapporten är riktiga eller fullständiga och de svarar
inte heller för de skador som eventuellt föranleds av användningen av denna rapport.


