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Justerat resultat efter skatt i NetJobs Group AB (publ) avseende 2013 
 
NetJobs Group AB har i samband med upprättandet av årsredovisningen justerat årets resultat för en 
uppskjuten skatteintäkt på det underskott som moderbolaget redovisar för räkenskapsåret 2013. Med 
anledning av detta redovisar koncernen ett justerat resultat efter skatt om -1,8 MSEK, jämfört med tidigare 
redovisat resultat om -2,7 MSEK, och ett resultat per aktie om -0,09 SEK.  
 
NetJobs Group AB har i bokslutskommunikén som släpptes i februari 2014 redovisat ett resultat efter skatt  
om -2,7 MSEK och ett resultat per aktie om -0,13 SEK för koncernen. I moderbolaget uppgick underskottet  
till -3,9 MSEK.  
I samband med upprättandet av årsredovisningen har det bedömts sannolikt att motsvarande skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga de närmaste åren och därför har moderbolagets och koncernens resultat 
justerats för en uppskjuten skatteintäkt om 0,8 MSEK.   
Efter justeringen uppgår moderbolagets resultat efter skatt till -3,0 MSEK, i koncernen uppgår resultat efter skatt 
till -1,8 MSEK och resultat per aktie till -0,09 SEK.  
 
Årsredovisningen publiceras i sin helhet fredag den 4 april 2014 och finns tillgänglig på bolagets hemsida 
www.netjobs.com.  
 
 
För mer information vänligen kontakta Niklas Eriksson, VD NetJobs Group AB, på 08-67 87 420. 
 
 
NetJobs är ledande i norra Europa inom nischade jobbsajter med 35 nischade jobbsajter och 5 generella jobbsajter i Sverige, Norge, Finland, 
Danmark och Tyskland. Våra nischade jobbsajter fungerar som marknadsplatser på Internet där arbetsgivare hittar och rekryterar framtida 
medarbetare, och där arbetstagare hittar attraktiva jobb och information om deras framtida karriär. NetJobs Group AB (publ) grundades 
2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank.  
Mer information finns på www.netjobs.com.  
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