
ÅRSREDOVISNING
2006



INNEhÅll
3  Året i korthet

4   VD ordet

6   Våra produkter

8   Kriminalteknik och .XRY

10   Case Studies

12   Marknad och Konkurrenter

14   Aktien och Ägarförhållanden

15   Ledande befattningshavare

16   Förvaltningsberättelse

18   Resultaträkning

19   Kassaflödesanalys

20   Balansräkning

21   Tilläggsupplysningar och Noter

22   Revisionberättelse



M
IC

R
O

 S
Y

S
T

E
M

A
T

IO
N

 A
B

 2
0

0
6

�

ÅRET I KORThET

Under hösten lanserades och distribuera-
des en omfattande uppgradering av .XRY:s 
mjukvara. Version �.0 innehåller bland annat 
möjligheten att skapa rapporter på lokala 
språk.

Det fanns i december 2006 fler än 650 aktiva 
.XRY-system över hela världen.

ß

ß

Omsättningen ökade med 101 % till 25,96 
mkr och resultatet blev 10,�4 mkr, en förbätt-
ring med 9,17 mkr jämfört med 2005. 

Det ansedda magasinet Fortune publicerade 
den 7 augusti 2006 en artikel om Micro 
Systemation och .XRY.

ß

ß

EKONOMISK öVERSIKT
Översikt (tkr) 2006 2005 2004 2003 2002
Nettoomsättning  25 965  12 91�  5 406  7 4��  9 509

Resultat efter finansiella poster  10 ��9  1 175  –6 164  –715  –4 041

Balansomslutning  21 �67  8 572  6 867  –� 704  4 �42

Medelantal anställda  11  9  8  6  8
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Micro Systemation har under 2006 blivit en etablerad leve-
rantör av kriminalteknisk utrustning till brottsutredande 
myndigheter. Den positionen ställer ytterligt höga krav på 
kvalité inom såväl utveckling som support och försäljning. 
Vår fortsatt höga förnyelsegrad vittnar om att vi lyckats 
uppfylla högt ställda kvalitetsambitioner.

Vi har nästan fördubblat vår leveranskapacitet under 
2006 med åtföljande krav på organisation och personal. Det 
är inte utan viss stolthet jag kan konstatera att MSABs per-
sonal förtjänstfullt klarat den ökade orderingången. 

Ny pRODuKT
Under våren 2006 lanserade vi ytterligare en kriminaltek-
nisk produkt, nämligen SIM ID-Cloner, som gör det möjligt 
att skapa eller kopiera ett befintligt SIM-kort. Tillsammans 

med tomma SIM-kort har vi sålt för över  
1 mkr 2006.

Genom produkter som SIM ID-Clo-
ner kan vi öka det genomsnittliga or-
dervärdet samtidigt som kundnyttan 
och mervärdet förbättras. Eftersom 

även SIM ID-Cloner säljs med 
en årslicens ökar dessutom 

den framtida intäkten.

mobile- och 
fIElD VERSION
Två nya pakete-
ringar av .XRY 
har skett under 

året. Dels Mobile 
option som har 

skapat stort intresse 
men även Field ver-

sion. Mobile option är 
en komplett paketering 

av .XRY som består av en 
skräddarsydd väska med 
en komplett uppsättning av 

samtliga kablar, SIM-läsare, kommunikationsenhet och 
förinstallerad dator. Field version är en militär lösning för 
mycket krävande arbetsmiljöer där de fysiska påfrestning-
arna kan vara stora.

uTbIlDNING
Inom affärsområdet utbildning har vi idag fyra kontrak-
terade utbildare som täcker samtliga världsdelar. Kraven 
på kvalificerad utbildning inom vårt verksamhetsområde 
växer och många av våra kunder har som uttalad policy att 
utredare som använder .XRY även ska ha genomgått certi-
fiering på produkten.

Nya MaRKNaDER
Vi har sålt .XRY system till fler än 45 länder. Samtidigt står 
ett fåtal regioner för merparten av vår omsättning. Det inne-
bär att det finns en betydande potential till kraftig expan-
sion i stora delar av världen. Vi kommer under 2007 inrikta 
oss på att kraftigt förstärka vår försäljningsorganisation 
och vår utvecklingsavdelning. Vi rustar oss för att utveckla 
marknaderna där vi än så länge endast påbörjat etablering. 
Digital bevissäkring fortsätter att öka i betydelse inom kri-
minaltekniken och utvecklingen är global. Samtidigt råder 
stora regionala skillnader i brottsutredande myndigheters 
organisation och struktur. Det kräver lokal närvaro för att 
skapa försäljningsframgångar. MSABs inriktning är att sälja 
.XRY så långt ut i organisationerna som möjligt. Det ger 
sällan stora nationella avtal men har en rad andra förde-
lar. Ju närmare inköpsbeslutet ligger slutanvändaren desto 
större blir kundlojaliteten. Vår affärsmodell, som bygger 
på återkommande förnyelse av .XRY-licensen, förutsät-
ter att polisen som drar nytta av .XRY också är delaktig 
i inköpsbeslutet. Vår erfarenhet säger oss också att stora 
ramavtal sällan leder till stora försäljningsvolymer, snarare 
tvärtom. Även produktutvecklingen sker i nära samarbete 
med våra kunder och därmed våra användare. Genom eta-
blerade kanaler med polismyndigheter över hela världen 
får vi kontinuerligt information om statistik på beslagtagna 
mobiltelefoner och efterfrågade förbättringar i .XRY. Sam-

bäSTa ÅRET hITTIllS
MSAB presenterar sitt bästa resultat någonsin i bolagets snart 2�-åriga historia. Vi har nu över 650 
stycken  aktiva  .XRY-system  över  hela  världen.  Närmare  400  stycken  har  tillkommit  under  2006. 
Omsättningen har fördubblats jämfört med 2005 och expansionen har kunnat ske med förbättrad 
vinstmarginal. Vinsten för 2006 blev 10,� mkr att jämföra med 2005 års vinst på 1,2 mkr. Till vinst-
delningsprogrammet har avsatts 1,8 mkr för 2006. 

¶
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1,0Affärsidé
Affärsidén för Micro Systemation är densamma idag som 1984 när 
företaget startades – utveckling och kommersialisering av produkter 
och tjänster inom datakommunikation. Behovet av att läsa data ur mo-
bila enheter för undersökande myndigheter ökar kontinuerligt. Micro 
Systemations produkter och tjänster fyller där ett stort behov. 

Micro Systemation skapar lönsamhet genom att utveckla och förädla 
produkter och tjänster inom området för mobil data- och telekommu-
nikation. Våra kunder är professionella användare och vi strävar efter 
att göra tekniken enkel.
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mantaget ger det oss unika möjligheter att vässa våra pro-
dukter och tillfredställa nya behov. Men vi nöjer oss inte 
med att enbart reagera på marknadens önskemål. Ända 
sedan utvecklingen av version 2.0 har vi valt att arbeta 
proaktivt med produktutveckling. Vi analyserar och utvär-
derar kontinuerligt framtida möjligheter till datorbaserad 
bevissäkring och analys.  

Vi är övertygade om att en nöjd polis i många avseenden 
är bättre på att övertyga en kollega om nyttan med .XRY 
än vad vi är. 

målsättning och framtid
Vår målsättning att etablera en standard för mobiltele-
fonavläsning har uppnåtts på flera marknader. Inte minst 
England fortsätter att vara ett mycket starkt fäste för .XRY 
och vittnar om stora möjligheter att vidareutveckla befint-
liga marknader och öka merförsäljningen. Vi ser också en 
ökad efterfrågan på digital avläsning av andra mobila en-
heter som navigatorer och PDA:er. MSAB kommer att utvär-
dera möjligheterna att utveckla kriminaltekniska lösningar 
även för dessa behov.

Slutligen vill jag tacka alla aktieägare som visat sitt för-
troende för MSAB. Även om 2006 blev ett fantastiskt år så 
inser vi att det bara var starten på vår färd mot att bli le-
dande i världen inom digital mobiltelefonavläsning.

Solna i februari 2007

Joel Bollö, VD

ViNsT

OMsäTTNiNG

resulTAT 
per AkTie

eGeT kApiTAl 
per AkTie
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VÅRa pRODuKTER
Micro Systemations produktportfölj inom kriminalteknik har successivt kommit att utformas för att 
möta varierande behov hos brottsutredande myndigheter. Anpassning och nyutveckling sker alltid 
med slutkundens önskemål och krav som ledstjärna.

¶

MObile COMMuNiCATiON suiTe
MSAB:s affärsområde för mobil datakommunikation 
har under 2006 varit verksamt med kompletterande 
kabelförsäljning till befintliga kunder. Omsättningen 
inom detta affärsområde har successivt minskat. Nå-
gon nyutveckling eller marknadsföring har inte skett. 
Affärsområdet kommer att avvecklas under 2007 och 
kvarvarande kabelförsäljning kommer att integreras i 
affärsområdet kriminalteknik.

.XrY-programvara
Grunden i .XRY-systemet är den 
programvara som gör det möjligt 
att hämta information ur fler än 
�75 olika mobiltelefonmodeller. 
Mjukvaran är en mycket lättan-
vänd och samtidigt högkvalifice-
rad applikation som utvecklats 
för att underlätta och effektivisera 
brottsutredande myndigheters 
bevissäkring i mobiltelefoner.

HeXRY är ett avancerat verktyg 
för kvalificerad analys av fysiska 
datadumpar från mobiltelefoners 
minneskretsar. Produkten riktar sig 
främst till kriminaltekniska labora-
torier samt personal med djupa datatekniska 
kunskaper. Utvecklingen pågår för närvarande 
och beräknas vara klar för leverans i början av 
2008. HeXRY använder sig av samma databas-
plattform som .XRY

heXRy
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.XRy MObIlE VERSION

.XRy fIElD VERSION

sim id-cloner
Sim id-Cloner används vid undersökning av mobiltelefon utan orginal 
SIM-kort, mobiltelefon med ett pin-låst SIM-kort och mobiltelefon 
utan uppkoppling mot nät. Användaren kan med hjälp av SIM 
id-Cloner skapa ett SIM kort som ger tillgång till mobilen utan 
att förstöra telefonlistorna.

Den smarta kommunikationsenheten ger användaren tillgång till 
att kommunicera med alla mobiltelefoner oavsett om det är IR, 
Bluetooth eller kabel. Tack vare det smidiga formatet och 
den robusta konstruktionen kan den med fördel flyttas 
runt till den som bäst behöver den inom gruppen. Design-
en har fått mycket beröm världen över.

På våra kunders begäran har vi designat en .XRY aluminiumväska. Den är 
anpassad för ett komplett .XRY-system. Kommunikationsenhet, kabelkit, 
SIM card reader, SIM id-Cloner, examinationskort och en liten bärbar dator 
som passar perfekt i väskan.

En stöt- och vädertålig allt-i-ett  ”Fält version” av .XRY, vårt kriminaltekniska 
verktyg för mobiltelefoner. .XRY field version är anpassad för mobila enheter 
som har behov av att kunna arbeta i fält såsom militär, tull samt vissa 
speciella polisenheter. Alla dessa enheter kräver ett 
system som fungerar i fält utan någon tillgång till ström 
eller annat, och som samtidigt är enkelt att koppla upp 
till huvudkontoret eller andra datorer. 

.XrY office version
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I mitten på 90-talet utvecklade Micro Systemation den för-
sta drivrutinen för en GSM-telefon. Vi lärde oss teleologin 
från grunden och kunde succesivt samla kunskap som 1998 
ledde fram till produkten SoftGSM, ett mjukvarubaserat 
GSM-modem. Baserad på den senaste versionen av Soft-
GSM togs en konceptprodukt fram hösten 2003, som fick 
namnet XRAY. Tanken var att effektivt och säkert hämta 
information som finns sparad i en mobiltelefon och pre-
sentera informationen på ett användbart sätt för brottsut-
redande myndigheter. Under 2004 utvecklades en helt ny 
produkt baserad på erfarenheterna från XRAY. Den nya 
produkten fick namnet .XRY 2.0 och började säljas hösten 
2004.

Idag är .XRY i sin senaste version ett fullfjädrat verktyg 
för extraktion av stora mängder data ur mobiltelefoner. För 

att vara ett godtagbart redskap i kriminaltekniskt hänse-
ende ställs höga krav på tillförlitlighet och dataintegritet. 
Bevismaterial får inte förändras eller förstöras. Metoder 
och tillvägagångssätt måste vara dokumenterade och möj-
liga att upprepa. .XRY uppfyller dessa krav på ett rätts-
säkert sätt.

Användandet av mobiltelefoner i samband med brott 
ökar stadigt, och att undersöka mobiltelefoner har blivit 
mer regel än undantag under de senaste åren. Behovet av 
en produkt som både är bred och djup är därför stort. Med 
.XRY kan bland annat samtalslistor, telefonböcker, kalen-
drar, SMS/MMS, bild- och videofiler hämtas ur beslagtagna 
mobiltelefoner

Med .XRY kan datainnehållet i över 350 olika telefon-
modeller hämtas och kopieras. Det innebär att brottsut-
redande myndigheters effektivitet förbättras väsentligt. 
Uppgifter som tidigare var komplicerade, tidskrävande 
och osäkra kan nu utföras snabbt och effektivt.

All utveckling av .XRY sker och har skett i ett nära sam-
arbete med polisiära myndigheter.

KOMMuNIKaTIONSENhET
.XRY består av en speciellt utvecklad kommunikations-
enhet som innehåller infrastrukturen för att kommunicera 
med en mobiltelefon. Oavsett om kommunikationsmeto-
den är IR, Bluetooth eller kabel sker dataöverföringen via 
kommunikationsenheten. Den innehåller även en anslut-
ning för den hårdvarunyckel som krävs för att programva-
ran ska kunna användas. Kommunikationsenheten ansluts 
till en standardiserad dator via USB (Universal Serial Bus). 
Kommunikationsenhetens design är unik och vittnar om 
en säker och robust produkt.

.XRy VERSION 3.0

.XRY uppdateras kontinuerligt med stöd för nya telefonmo-
deller. Mellan version två och tre gjordes åtta uppgrade-
ringar där antalet telefonmodeller som hanterades ökade 
från cirka 80 till över 350 st. Hösten 2006 gjordes en större 
uppgradering av programvaran som bland annat innefat-
tade ett nytt filformat, ett bättre användargränssnitt och 
möjlighet att utforma rapporter med lokalt språkstöd för 

KriminalteKniK och .XrY
Micro Systemation är en ny aktör inom det kriminaltekniska området som snabbt etablerat sig som 
ledande när det gäller säker tömning av mobiltelefoner. Bolagets breda erfarenhet av egenutveck-
lade mjukvarulösningar i allmänhet och datakommunikation i synnerhet har lagt grunden för .XRY-
systemets framgång.

¶



M
IC

R
O

 S
Y

S
T

E
M

A
T

IO
N

 A
B

 2
0

0
6

9

kunden.
När en ny version av mjukvaran ska lanseras genomgår 
applikationen ett omfattande testprogram för att säkerstäl-
la att data presenteras utan förvanskning. I en ny utgåva 
av applikationen anges även ett visst antal mobiltelefon-
modeller vara untested. Det innebär att Micro Systemation 
fått rapporter från polismyndigheter som uppger att model-
len kan avläsas med .XRY men att bolaget inte självt haft 
möjligheten att verifiera detta.

KOMplETT paKET
En av .XRYs starka konkurrensfördelar är att produkten 
innehåller samtliga nödvändiga komponenter för att kunna 
användas direkt efter installation. Mjukvara, kablar, kom-
munikationsenhet och instruktiva användarmanualer. 
MSAB är idag en av få leverantörer med en helt komplett 
produkt.

.XRy REaDER

.XRY levereras med en applikation som kan läsa och pre-
sentera .XRY:s filformat. Läsaren, som inte kräver licens, 
kan distribueras fritt och gör det möjligt för den som töm-
mer en telefon att sända materialet vidare till utredare, 
advokater, åklagare med flera.

Integriteten i den datafil som .XRY genererar säkerställs 
med kryptering och kan även lösenordsskyddas.

TEKNIK
Kärnan i .XRY är den mjukvara som gör det möjligt att 
extrahera och presentera information ur en mobiltelefon. 
Programmet, som är helt egenutvecklat, består av ett an-
tal avgränsade moduler. För varje enskild telefon finns en 
beskrivningsfil som avgör vilka kommunikationsprotokoll 
som är tillämpliga på just denna telefonmodell. Programva-
ran identifierar den anslutna telefonen för att avgöra vilken 
protokollkombination som ska användas för att extrahera 
data. Presentationsmodulen som är gemensam med .XRY 

reader innehåller användargränssnittet och gör det möjligt 
att söka, sortera och skapa delmängder av den hämtade 
informationen.

sim id-cloner
SIM id-Cloner är en tilläggsprodukt till .XRY som gör det 
möjligt att kopiera ett befintligt SIM-kort eller skapa ett helt 
nytt. I många fall vill man undvika att en beslagtagen tele-
fon fortsätter att ha radiokontakt med operatörens nät. Data 
som kommer till telefonen efter det att den beslagtagits 
kan ibland förstöra bevisvärdet av det som kopieras ur te-
lefonen. Genom att använda ett kopierat SIM-kort undviker 
den utredande myndigheten att telefonen har kontakt med 
GSM- eller 3G-nät. Saknar en beslagtagen mobiltelefon ett 
SIM-kort kan man med SIM ID-Cloner och information från 
operatören skapa ett nytt SIM-kort och därigenom komma 
åt information som finns lagrad i telefonens minne.

.XRy paKETERINGaR
En av .XRYs paketeringar som presenterades under 2006 är 
mobile option. Det är en komplett .XRY-utrustning inklusi-
ve en färdigkonfigurerad dator som för smidigare hantering 
paketerats i en aluminiumväska. Många myndigheter vill 
säkerställa att den utrustning som krävs för att avläsa en 
mobiltelefon finns lätt tillgänglig på ett och samma ställe. 
Mobile option svarar på detta behov.

Field version är den senaste av .XRY-systemen och är en 
paketering som tagits fram främst för militärt bruk. Field 
version ska fungera i extrema miljöer och tåla en omild 
behandling. Den är paketerad i en hermetiskt tillsluten 
väska. 

pRODuKTION
All programvara till .XRY produceras av Micro Systemation. 
Delar av hårdvaran köps som halvfabrikat eller legotillver-
kas av underleverantörer. All slutmontering och pakete-
ring sker i MSABs lokaler i Solna.
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Ian Herbert är kriminaltekniker vid West Midlands cen-
trala avdelning för kriminaltekniska undersökningar. Han 
ingick i den grupp som först utvärderade .xry och valde 
att ta in den till deras hi-tech team. Under utvärderingen 
lade de stor vikt vid flexibilitet – den lösningen de valde 
skulle klara av att samla in material från maximalt antal 
olika märken och produkter. En annan viktig aspekt var 
att produkten skulle vara anpassad till de regler och res-
triktioner som den engelska poliskåren har att förhålla sig 
till vad gäller insamlande av bevismaterial. De är nöjda 
med att de valde .xry som fortfarande, trots ökad konkur-
rens, behåller ledningen vad gäller flexibilitet. Dessutom 
följer .xry alla juridiska regler och det har inte uppstått 
några problem med ifrågasättande av hur bevismaterialet 
har samlats in. 

Tidigare var de tvungna att ta hänsyn till kostnaden 
för att samla in bevismaterial. Det medförde att de fick 
prioritera bort undersökningar av handenheter som var 
kopplade till ringa brott. Men med tillgång till .xry, som 
de själva snabbt och enkelt kan använda, finns inte den 
kostnadsaspekten länge. Nu kan de göra utförliga tekniska 
undersökningar av handenheter för alla typer av brott, vil-
ket har medfört att de hela tiden samlar in mer och bättre 
underlag.

I ett högaktuellt fall lyckades de samla in bevismaterial 
från en beslagen mobiltelefon. Bevis som visade sig vara 
mycket värdefulla och avgörande för den kommande rät-

tegången. Först användes .xry version 2.8 och då kunde 
tolv raderade bilder hittas och återskapas från en mobil-
telefon. När de sedan använde .xry version 3.0 hittades 
ytterligare 200 bilder som blev till ett riktigt genombrott 
för utredningen.

Något som Ian Herbert värdesätter är den nära kontak-
ten han har med Micro Systemations utvecklare. Ofta blir 
det samtal varje vecka, där han kommer med förslag och 
synpunkter på förbättringar som han har samlat in från de 
andra användarna. Dessa samtal leder till att redan nästa 
version av .xry har med de föreslagna önskemålen. 

West Midlands polisdistrikt var tidigt ute med att arbeta 
med .xry. Deras erfarenheter har kommit andra polisdi-
strikt till del och de rekommenderar .xry. Ian Herbert av-
slutar med ett kort och sakligt konstaterande ”it’s a good 
product”.

fAkTA
20 personer arbetar heltid med att undersöka handenheter och da-
torer. De supporterar 20 stycken lokala polisstationer, som samliga 
har en lokal utredare. De går igenom 500 handenheter per månad 
och det ökar hela tiden,

95 % av de beslagtagna handenheterna kan de undersöka själv. 

Ian Herbert och en kollega fick en tvådagars utbildning i Stockholm. 
Därefter kunde de själva träna sina kollegor hemma. Ett upplägg 
som de är mycket nöjda med. 

ß

ß

ß

case: .XrY – en viKtig resurs vid utred-
NING hOS WEST MIDlaNDS pOlISDISTRIKT

West Midlands polisdistrikt är Englands andra största polisdistrikt. Sedan fyra år använder de Micro 
Systemations produkt .XRY. Att de har en lösning, på plats i huset för att utreda handenheter som 
mobiltelefoner och handdatorer, har påverkat hela utredningsarbetet positivt.  Innan  .XRY köptes 
in anlitades extern expertis för att samla in bevismaterial. Den största nackdelen med det arrang-
emanget var kostnaden. En annan nackdel var det ineffektiva utnyttjandet av tiden eftersom polis-
arbete gick åt till att frakta telefoner fram och tillbaka.



ArTikel i fOrTuNe
Fortune Magazine publicerade den 7 augusti 2006 en artikel om 
Micro Systemation och .XRY.
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11case: .XrY sparar 
TID ÅT pOlITIE  
amsterdam-amstel-
laND
Amsterdampolisens  arbetsområde  består  av 
fem distrikt och ungefär 900 000  innevånare.  I 
dagsläget  har  Amsterdampolisen  elva  stycken 
.XRY  system  som  används  inom  olika  avdel-
ningar  från  vanligt  utredningsarbete  till  krimi-
naltekniska avdelningar. Systemen finns  i både 
mobila och stationära datorer. .XRY har ett 50-
tal användare inom Amsterdampolisen. 

Koos Waalwijk van 
Doorn är specialist 
med inriktning på att 
bearbeta data vid Am-
sterdampolisen. Koos 
anser att .xry förkortat 
tiden för undersökning 
av mobiltelefoner med 
4–10 gånger jämfört med 
tidigare. Användarvän-
ligheten och det mycket 
intuitiva gränssnittet gör 
att man snabbt kommer igång och kan använda systemet. 
Just det faktum att .xry är så lätt att använda gör att man 
kan använda systemet till många olika typer av brottsun-
dersökningar och att användaren inte behöver vara data-
specialist för att kunna hantera systemet. Tidigare kunde 
man bli tvungen att låta blir att undersöka telefoner på 
grund av tids- och kostnadsskäl. Detta kan i sin tur ha lett 
till att man missat bevismaterial som man idag med lätthet 
skulle ha hittat med .xry. En manuell undersökning av 
telefonen hade inte heller givit tillgång till all den infor-
mation som man idag kan få fram.  

När man griper en misstänkt ingår det i normalproce-
duren att man direkt startar en undersökning av den miss-
tänktes mobiltelefon. Detta leder i sin tur till att man kom-
mer i kontakt med flera mobiltelefoner.

Koos Waalwijk van Doorn säger att domstolarna i  
Holland anser att .xry, med dess tydliga metod att un-
dersöka telefoner och det sätt undersökningsrapporten är 
uppbyggd, anses ha hållbart bevisvärde.

Vid ett bedrägerimål kunde polisen sammankoppla spe-
cifika telefoner med falska identiteter.

¶



12

M
IC

R
O

 S
Y

S
T

E
M

A
T

IO
N

 A
B

 2
0

0
6

¶ Till 
en bör-
jan användes 
den typ av verktyg som 
.XRY tillhör huvudsakligen på kriminal-
tekniska laboratorier. Volymen på beslagtagna telefoner 
och kraven på snabba resultat har dock lett till att bevis-
säkringen måste ske längre ut i polisorganisationerna. 

MSAB säljer huvudsakligen till organisationer inom of-
fentlig sektor. Polis, åklagare, tull, säkerhetspolis och mi-
litära enheter är våra viktigaste kunder. Brottsutredande 
myndigheters organisation uppvisar stora regionala skill-
nader. Det innebär att MSAB måste anpassa sin mark-
nadsföring beroende på lokala förutsättningar. På vissa 
marknader sker centrala inköp medan det på andra är en 
lokal angelägenhet. Det är en stor fördel att sälja .XRY så 
långt ut i organisationerna som möjligt eftersom det ger 
en närhet till användarna och ökar kundlojaliteten. Mark-
nadsvolymen ökar även när inte enbart centralt placerad 
utredningspersonal använder .XRY

I Europa säljs .XRY huvudsakligen direkt till slutkund 
medan mer avlägsna marknader bearbetas med hjälp av 
distributörer och återförsäljare. Trots att .XRY sålts i fler än 
45 länder utgör fortfarande ett par marknader merparten av 
bolagets totala försäljning. Det finns en mycket god poten-
tial att vidareutveckla marknader utanför Europa.

affäRSMODEll
Micro Systemations affärsmodell inom området Forensic 
bygger på ett licensförfarande. Vid nyförsäljning  köper 

kun -
d e n 

dels ett hård-
varupaket som innefattar 

kommunikationsenheten samt även en stor 
mängd kablar som passar till olika mobilmodeller, dels en 
licens för tolv månaders användning av produkten. Att .XRY 
inte kan användas när tolvmånadersperioden löpt ut säker-
ställs genom en hårdvarunyckel som innehåller tidpunkten 
för köpet. Efter ett år erbjuds kunden att förnya licensen 
för ytterligare ett år i taget. En betald licens ger rätten att 
använda produkten as is i ett år. Micro Systemation har 
inga ytterligare åtaganden gentemot kunden annat än 
att åtgärda direkta felaktigheter i programvaran. Som en 
service erbjuds samtliga befintliga kunder möjligheten 
att kostnadsfritt uppgradera mjukvaran varje gång Micro 
Systemation lanserar en ny version av programmet. Att bo-
laget kontinuerligt uppdaterar applikationen utgör en för-
utsättning för all nyförsäljning men även för att bibehålla 
en hög grad av nyteckning av årslicenser. Affärsmodellen 
har tilltalat bolagets kunder eftersom kostnaden är lätt att 
budgetera och inte är beroende av okända parametrar.

Med betalningsmodellen säkrar bolaget inkomster för 
produkten så länge som den används. Modellen innebär 
även att bolagets rörelsemarginal succesivt kommer att 
öka. Alla utvecklingskostnader tas direkt över resultaträk-
ningen.

Även tillkommande produkter som till exemel SIM ID-
Cloner säljs enligt samma återkommande licensmodell.

marKnad och KonKurrenter
Digital bevissäkring är ett område inom kriminalteknik som får allt större betydelse. I snart sagt varje 
uppmärksammad brottsutredning har  information hämtad ur mobiltelefoner spelat en avgörande 
roll. Marknaden för .XRY är i stark tillväxt och den växer globalt. 
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1�KONKuRRENTER
MSAB har snabbt etablerat sig som en ledande leverantör 
för kriminalteknisk avläsning av mobiltelefoner men bo-
laget är inte ensamt på marknaden. Konkurrensen kom-
mer från två håll. Dels så kallade high-end produkter vars 
målgrupp är kriminaltekniska laboratorier. Dessa produk-
ter är ofta komplexa, dyra och kräver dedikerad personal. 
Dessutom finns även produkter som är anpassade synkro-
niseringsprogram. Det är konsumentapplikationer som ur-
sprungligen använts för att synkronisera telefonböcker och 
kalendrar med en PC. Genom modifiering har programmen 
anpassats för kriminalteknisk användning. Till den första 
kategorin hör CellDEK® som utvecklas och marknadsförs 
av Logicube. Produkten konkurrerar främst med .XRY 
field version. Det USA-baserade företaget Guidance Soft-
ware har utvecklat en produkt som lanseras under namnet 
Neutrino. Produkten som ännu inte nått marknaden på-
stås kunna göra såväl fysiska som logiska tömningar av 
mobiltelefoner. Stödet för mobiltelefoner är inledningsvis 
relativt begränsat. Neutrino konkurrerar huvudsakligen 
med MSAB:s kommande produkt HeXRY. Bland low-end 
produkterna kan nämnas Mobiledit från COMPULSON med 
stöd för en stor mängd mobiltelefoner och Secure view från 
Datapilot som inkluderar viss hårdvara. Oxygene Software 
levererar mjukvaran Phone Manager som på grund av sitt 
låga pris ofta använts av brottsutredande myndigheter.

Micro Systemations bedömning är att konkurrensen är 
nyttig och hjälper bolaget att utveckla marknaden. För 
närvarande är de upphandlingar vi förlorar till någon 
konkurrent mycket sällsynta. Våra konkurrensfördelar är 
snabba uppdateringar med stöd för nya telefoner, ett kom-
plett paket som går att använda direkt ur kartongen, hög 
servicenivå på support, kvalificerat kursutbud samt en hög 
teknisk kvalitet på produkten .XRY

risKer och hot
Uthållighet är en utmaning för bolaget. Många myndig-
heter världen över visar ett stort intresse, men perioden 
från beslut till inköp av större kvantiteter, kan vara mycket 
lång speciellt beträffande myndigheter. Micro Systemation 
måste därför vara förberedd på att många av de större af-
färerna kan ta lång tid innan de faller in.

Det finns även en risk för att de rättsväsenden som bola-
get vänder sig till inte kan motivera inköpet av .XRY. Vissa 
delar av analysarbetet kan teoretiskt sett göras av den egna 
organisationen. Men det är ett tidsödande arbete och syn-
nerligen ineffektivt. Dessutom finns det tekniska hinder då 
det hela tiden utkommer nya modeller.

Scenariot att brottslingar blir allt smartare och därmed 

använder sin mobiltelefon på ett annorlunda sätt är natur-
ligtvis en självklar utveckling. Men som parallell ser vi hur 
man fortfarande säkrar fingeravtryck på en brottsplats som 
en av de första åtgärderna. Möjligheten att kunna avläsa 
innehållet i en mobiltelefon på ett effektivt sätt kommer på 
samma sätt vara ett av de viktigaste momenten i en brotts-
utredning. Tidsfaktorn kommer att bli allt viktigare. Att 
snabbt kunna avläsa en telefon vid t ex en husrannsakan 
är en resultatkritisk åtgärd.

forsKning och utvecKling
Utvecklingen av .XRY sker inom två områden. För det för-
sta pågår kontinuerligt arbetet med att stödja nya telefon-
modeller.  För det andra sker en förädling av applikationen 
och användargränssnittet.  Allt sker i en kontrollerad miljö 
och med stor hänsyn till kundönskemål. MSAB har etable-
rat goda kanaler till slutanvändare som förser bolaget med 
förslag till önskvärda förändringar och förbättringar av 
produkten. Inom det kriminaltekniska området är antalet 
tillgängliga specifikationer mycket begränsat. Därför ställs 
mycket höga krav på bolagets utvecklare att självständigt 
kunna lösa ofta mycket komplexa problem.

För att öka bolagets leveranskapacitet och sänka kost-
naderna i produktionen sker en löpande utveckling av 
hårdvaran. För närvarande pågår en förändring av kabel-
konstruktionen som kommer att leda till en mycket mer 
effektiv metod att montera .XRY:s kablar.

Parallellt med den löpande utvecklingen av befintliga 
produkter pågår framtagandet av HeXRY. När version 3.0 av 
.XRY lanserades lades samtidigt grunden för HeXRY genom 
ett gemensamt filformat. HeXRY som huvudsakligen riktar 
sig mot kriminaltekniska laboratorier kommer att göra en 
fysisk tömning av mobiltelefonminnen för att kunna analy-
sera och i vissa fall återskapa deletad information.
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aKtieutvecKling

 ANTAl ANTAl  prOCeNTANdel 
äGAre A-AkTier b-AkTier kApiTAl rÖsTer
Tjernberg Henrik  1 562 250  18� 272  9,9  44,6
Gatu Örjan  407 750  �22 956  4,1  12,4
Folksam-Gruppen	
   Folksam fonder  0  1 �00 000  7,�  �,7
Utländska	ägare
   varav
   övriga utländska ägare  0  4�6 880   2,5  1,2
   Iberia International Holding Ltd  0  98 000  0,6  0,�
Hjelmblad Thomas  0  522 000  2,9  1,5
Dahlström Per  0  427 000  2,4  1,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB  0  �55 90�  2,0  1,0
Kaupthing fonder  0  �08 000  1,7  0,9
Backman Jan-Olof o bolag  0  280 000  1,6  0,8
Lind Anders  0  265 500  1,5  0,7
Björk Karl  0  187 500  1,1  0,5
Bollö Joel  0  176 520  1,0  0,5
Olbert Lars  0  161 000  0,9  0,5
Full Fart Framåt AB  0  158 000  0,9  0,4
Bergenhag Torsten  0  128 600  0,7  0,4
Odenlind Peter  0  110 000  0,6  0,�
Lovang Björn  0  108 900  0,6  0,�
Sjunnesson Åke  0  108 000  0,6  0,�
Viberg Erik  0  105 000  0,6  0,�
Bergmark Leif  0  100 000  0,6  0,�
Anshelm Jonas  0  9� 140  0,5  0,�
Erimec Invest AB  0  86 000  0,5  0,2
Nilsson Marcus  0  80 500  0,5  0,2
Nilsson Magnus  0  80 000  0,5  0,2
suMMA 25 äGAre 1 970 000 6 182 671 46,0 73,0
Övriga  0  9 567 �29  54,0  27,0
TOTAlT 1 970 000 15 750 000 100,0 100,0
Röst per aktie  10  1
Free float  0,0  100,0

aKtien och ägarförhållanden
AkTiekApiTAl
Aktiekapitalet i Micro Systemation AB  
uppgår till � 544 000 SEK fördelat på  
17 720 000 aktier med ett kvotvärde på  
0,20 SEK. Bolaget har två aktieslag, där 
varje aktie har lika rätt till bolagets tillgångar 
och vinst men där varje aktie av serie A be-
rättigar till tio röster och varje aktie av serie 
B berättigar till en röst. Antalet aktier av 
serie A uppgår till 1 970 000 och av serie B  
15 750 000.

MiCrO sysTeMATiON 
– AkTieN
Micro Systemations B-aktie är sedan den 
1 december 1999 noterad på NGM Equity. 
En handelspost i Micro Systemation är 
500 aktier.

äGArfÖrhållANdeN
De 25 största ägarna i Micro Systemation AB 
per den �1 december 2006 i enlighet med 
den av VPC förda aktieboken framgår av 
vidstående tabell.

kOMMANde rAppOrTer

Kvartalsrapport  20 april 2007
Halvårsrapport  24 augusti 2007
Niomånadersrapport  26 oktober 2007
Bokslutsrapport  8 februari 2008

Rapporterna finns tillgängliga på Micro  
Systemations hemsida, www.msab.com, 
samma dag de publiceras.
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lEDaNDE bEfaTTNINGShaVaRE

JAN kliNGspOr
Huvudsysselsättning:  

E. Öhman J:or
Fondkommission AB.

JOel bOllÖ
Huvudsysselsättning: 

Verkställande direktör i  
Micro Systemation AB  

sedan juni 2002.

ÖrJAN GATu
Huvudsysselsättning: 

Utvecklare hos Micro
Systemation AB. heNrik 

TJerNberG
Huvudsysselsättning: 
Investor Relation rådgivare.

Styrelseordförande  
sedan 2002.

JAN-OlOf 
bACkMAN

Huvudsysselsättning:  

Affärsutveckling Coor  
Service Management AB.

Andra uppdrag: Clavister AB, 
Svensk Etanolkemi AB.
Styrelsens ordförande 

1999–2002.

AukTOriserAd reVisOr: eVA JANsA. 
Född 1962. Trollsta Revisionsbyrå AB. Revisor sedan april 2002.

 fÖdd sTyrelseledAMOT sedAN AkTieiNNehAV
Jan Klingspor  1966  1998  46 720 B-aktier
Joel Bollö  1968    176 520 B-aktier
Örjan Gatu  1971  1999  407 750 A-aktier, �22 956 B-aktier
Henrik Tjernberg  1960  1986-2002  1 562 250 A-aktier, 18� 272 B-aktier
Jan-Olof Backman  1961  2002  280 000 B-aktier, varav 192 000 privat      
      och 88 000 via bolag.
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Styrelsen och verkställande direktören för Micro 
Systemation AB, org nr. 556244-3050, får härmed avge re-
dovisning för verksamhetsåret 2006.

VERKSaMhET
Micro Systemation bedriver produktutveckling och mark-
nadsföring av mjukvarulösningar inom området krimi-
nalteknik och datakommunikation. Micro Systemation 
grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro 
Systemation noterad på NGM Equity:s aktielista. 

2003 lanserade bolaget den egenutvecklade produkten  
SoftGSM™ X-RAY. I samband med att version 2.0 lansera-
des i augusti 2004 bytte produkten namn till .XRY. I novem-
ber 2006 introducerades .XRY 3.0 som innehåller kraftigt 
förbättrad funktionalitet.

.XRY gör det möjligt för brottsutredande myndigheter att 
snabbt avläsa data i mobiltelefoner. På några minuter kan 
innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. .XRY är 
ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produk-
ten säljs i över 45 länder och stödjer avläsning av mer än  
350 mobiltelefonmodeller från alla ledande leverantörer.

Affärsidén för Micro Systemation är densamma idag som 
när företaget startades 1984 – utveckling och kommersiali-
sering av produkter och tjänster inom datakommunikation. 
Behovet av att läsa data ur mobila enheter för undersö-
kande myndigheter ökar kontinuerligt. Micro Systemations 
produkter och tjänster fyller där ett stort behov. 

VIKTIGa häNDElSER 2006
I mitten av februari 2006 erhöll MSAB en order från riks-
polisen i Australien på sju .XRY-system.

Den 15 februari 2006 fick MSAB en order om 14 stycken 
.XRY-system från Försvarsministeriet i Holland.

I mars erhöll MSAB en order på 1 000 stycken Mobile 
Suite till Department of Work and Pension i England.

Ordinarie årsstämma avhålls den 23 maj 2006.

Den 24 april erhåller MSAB en order om 14 stycken 
.XRY-system från den nordamerikanska partnern Dyplex 
Communications LTD.

Den irländska polisen beställer i början av maj 13 styck-
en .XRY system till ett ordervärde av 575 kkr.

Det ansedda magasinet Fortune publicerar den 7 augusti 
2006 en artikel om Micro Systemation och .XRY.

I augusti 2006 inför styrelsen i MSAB ett incitamentspro-

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

gram för bolagets anställda. Femton procent av bolagets 
resultat kommer att avsättas för ett vinstdelningsprogram.

Forensic Telecom Services Limited i Kent, England be-
ställer i augusti 2006 22 stycken .XRY system delvis för 
eget bruk men även för vidareförsäljning.

The Office of Naval Intelligence i USA beställer åtta 
stycken .XRY-system. Ordern levereras via Icard Foren-
sic, en av bolagets distributörer i USA.

MSAB säljer 19 stycken .XRY-system till sin nordameri-
kanska distributör Dyplex Communications. Slutkunder 
är små brottsutredande myndigheter i hela USA.

Micro Systemations huvudägare Henrik Tjernberg 
minskar i slutet av oktober sitt ägande i bolaget. Efter 
aktieförsäljningen motsvarar hans aktieandel 9,9 % av 
kapitalet och 44,6 % av rösterna.

I november köper den irländska polisen ytterligare 18 
stycken .XRY-system. Denna gång rör beställningen den 
nyligen lanserade paketeringen Mobile Option.

Den 19 december beställer den tyska delstaten 
Nordrhein-Westphalen 16 kompletta .XRY-system för 
placering hos de regionala polismyndigheterna.

Omsättningen ökade med 101 % till 25,96 mkr och resul-
tatet blev 10,34 mkr, en förbättring med 9,17 mkr jämfört 
med 2005.

Under hösten lanserades och distribuerades en omfat-
tande uppgradering av .XRYs mjukvara. Version 3.0 inne-
håller bland annat möjligheten att skapa rapporter på 
lokala språk.

Det fanns i december 2006 fler än 650 aktiva .XRY-sys-
tem över hela världen.

VINSTDElNING
Styrelsen beslutade under 2006 att införa ett vinstdelnings-
program för bolagets anställda. Femton procent av bolagets 
vinst fördelades i två potter så att ledande befattningshava-
re erhöll 7,5 % och övriga anställda 7,5 %. Summan inklu-
derade sociala avgifter och tilldelningen kunde maximalt 
bli sex månadslöner för ledande befattningshavare samt tre 
månadslöner för övrig personal.

paTENT
Micro Systemation har erhållit en skrivelse från Radio 
Tactics Limited där det engelska bolaget hävdar att MSAB:s 

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

föRValTNINGSbERäTTElSE 2006
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produkt SIM ID-Cloner gör intrång i ett sökt men ännu icke 
beviljat patent. Patentansökningen har publicerats under 
2006 och behandlas för närvarande av den europeiska pa-
tentmyndigheten EPO. Styrelsen i MSAB gör bedömningen 
att SIM ID-Cloner, som baseras på öppna specifikationer 
och teknik som var publicerade innan patentansökan läm-
nades in, inte utgör något intrång i det sökta patentet.

pERSONal
Personalförändringarna har skett enligt plan under året. 
Medelantalet anställda var under 2006 elva stycken varav 
en kvinna. Vid årets slut var 13 personer anställda varav två 
kvinnor. Tre av MSAB:s anställda är födda utanför Norden. 
Bolaget har idag inga heltidskonsulter knutna till sig.

stYrelse och vd
Micro Systemations styrelse består av fyra personer. Sty-
relsen har under året haft sex protokollförda möten. Mellan 
styrelsemötena har styrelsen löpande hållit sig informerad 
om bolagets utveckling. Till styrelseordföranden har utgått 
en ersättning på 220 tkr. Till de två ledamöter som ej är an-
ställda av MSAB har utgått en ersättning på 30 tkr vardera.

Joel Bollö är VD i Micro Systemation AB. VD har erhållit 
1 013 tkr i lön samt 56 tkr i bilförmån. Vinstdelning för 2006 
har utgått med 345 tkr. Ersättning vid eventuell uppsäg-
ning utgår om totalt tolv månadslöner. Några förbindelser 
utöver detta eller andra förmåner förekommer ej.

omsättning och resultat
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 25 965 tkr. 
Resultatet efter finansiella poster var 10 339 tkr och rörel-
seresultatet var 10 190 tkr.

fINaSIEll STällNING
Likvida medel uppgick vid utgången av året till 15 072 tkr. 
Bolagets egna kapital uppgick till 17 051 tkr och solidite-
ten var 79,7 %.

fINaNSIElla RISKER
Finansiella risker kan i huvudsak delas upp i valutarisk, 
kreditrisk och ränterisk vilket kan ha en direkt påverkan 
på bolagets resultat och balansräkning.

KREDITRISK
Micro Systemations kunder består nästan uteslutande av 
brottsutredande myndigheter och till mindre del av privata 
bolag. Kreditriskerna bedöms som låga i majoriteten av af-
färerna.

ValuTaRISK
De utländska betalningsströmmarna sker huvudsakligen i 
Euro och Brittiska pund. Dessa valutor bedöms vara rela-
tivt stabila i förhållande till den svenska valutan. Majori-
teten av affärer med Nordamerika har gjorts i SEK. Normal 
giltighetstid för en offert är 30 dagar. Därefter har bolaget 
rätt att justera eventuellt pris. Skulle valuta förändras kan 
bolaget snabbt justera priser efter eventuell stor föränd-
ring. Utgående betalningsströmmar sker huvudsakligen i 
SEK. Valutarisken bedöms därför vara låg.

RäNTERISK
Bolaget är idag obelånat. Någon ränteexponering förelig-
ger inte.

uTDElNING
Styrelsen i Micro Systemation AB föreslår bolagsstämman 
att utdelning för verksamhetsåret 2006 inte ska lämnas.

förslag till behandling av vinst och för-
luST
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balan-
serad förlust 28 638 tkr jämte årets vinst 10 339 tkr, tillsam-
mans 18 299 tkr, överförs i ny räkning.

Beträffande resultat, ställning och finansiering i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar.

Stockholm den 2 april 2007

HENRIK TJERNBERG
Styrelseordförande

JOEL BOLLÖ
Verkställande direktör

JAN-OLOV BACKMAN ÖRJAN GATU JAN KLINGSPOR
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Tkr   Not  2006  2005
rÖrelseNs iNTäkTer
Nettoomsättning   25 965  12 91�   

  25 965 12 913

rÖrelseNs kOsTNAder
Råvaror och förnödenheter  -2 40�  -1 941

Övriga externa kostnader  1,2  -� 969     -� 747

Personalkostnader  �  -9 �42  -5 962

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  4  -61  -119

  -15 775 -11 769

rörelseresultat  10 190 1 144

resulTAT fråN fiNANsiellA iNVesTeriNGAr   
Ränteintäkter och liknande resultatposter  151  5�

Räntekostnader och liknande resultatposter  -2  -22

 149 31

resultat efter finansiella poster 10 339 1 175

resultat före skatt 10 339 1 175
skatt på årets resultat 5 0 0
åreTs resulTAT  10 339 1 175
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KaSSaflöDESaNalyS
Tkr   2006 2005
den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster   10 ��9   1 175

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar   61  119

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 10 400 1 294

förändring i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager   -486  5

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar   -1 15�  –2 108

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder   2 478  566

kassaflöde från den löpande verksamheten  11 239 –243

investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -�54  –61

kassaflöde från investeringsverksamheten  -354 –61

finansieringsverksamheten
Nyemission   0   0

kassaflöde från finansieringsverksamheten   
åreTs kAssAflÖde  10 885 –304
likvida medel vid periodens början  4 185 4 488
likvida medel vid periodens slut  15 072 4 185

Nyckeltal
Soliditet, %   79,72  78,�0

Antal aktier vid periodens utgång   17 720 000   17 720 000

Resultat per aktie, SEK  0,58  0,07

Eget kapital per aktie, SEK   0,96  0,�8

Genomsnittligt antal aktier för perioden   17 720 000   14 �97 500
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Tkr   Not  2006-12-31 2005-12-31
MATeriellA ANläGGNiNGsTillGåNGAr
Inventarier  6   441  149   

 441 149
OMsäTTNiNGsTillGåNGAr
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror  84�  �58

kOrTfrisTiGA fOrdriNGAr  
Kundfordringar    4 490     � 469

Övriga fordringar    297  101

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    246  �10

  5 033 3 880

kAssA OCh bANk 15 072 4 185 
summa omsättningstillgångar 20 948 8 423
suMMA TillGåNGAr  21 389 8 572

eGeT kApiTAl OCh skulder
eGeT kApiTAl 7

bundet eget kapital
Aktiekapital (17 720 000 aktier)    � 544     � 544

Överkursfond    �1 794     �1 794

Reservfond    12     12

  35 350    35 350
friTT eGeT kApiTAl
Balanserad vinst eller förlust    -28 6�8     -29 81�

Periodens resultat    10 ��9     1 175

  -18 299    -28 638

summa eget kapital  17 051    6 712

kOrTfrisTiGA skulder   
Leverantörsskulder    1 040     791

Övriga skulder    �48     265

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  8  2 950     804

  4 338    1 860

suMMA eGeT kApiTAl OCh skulder  21 389    8 572

pOsTer iNOM liNJeN   
Ställda säkerheter    Inga  Inga

Avsvarsförbindelser    Inga  Inga
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redOVisNiNGspriNCiper  
OCh bOksluTskOMMeNTArer
Belopp i kkr om inget annat anges.

AllMäNNA  
redOVisNiNGspriNCiper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Redovisningsrådets 
rekommendationer.

VärderiNGspriNCiper M. M
Tillgångar, avsättningar och skulder har vär- 
derats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.

VArulAGer
Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets 
rekommendation 2:02, är upptaget till det lägsta 
av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- 
principen, respektive nettoförsäljningsvärdet. 
Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillver-
kade halv- och helfabrikat består anskaffnings-
värdet av direkta tillverkningskostnader och skälig 
andel av indirekta kostnader.

fOrdriNGAr
Fordringar har efter individuell värdering uppta-
gits till belopp varmed de beräkas inflyta.

AVskriVNiNGspriNCiper fÖr  
ANläGGNiNGsTillGåNGAr
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprung-
liga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker 
vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, 
varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under 
året förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Anläggningstillgångar  % per år
Materiella anläggningstillgångar
- Inventarier, verktyg och installationer    20

kOsTNAder fÖr  
fOrskNiNG OCh uTVeCkliNG
Utgifter för egen forskning och utveckling 
kostnadsförs allt eftersom de uppstår.

skATT
Företaget tillämpar Redovisningsrådets rekom-
mendation RR9 Inkomstskatter.

Total skatt utgörs av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt.

Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot 
eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt re-
dovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som 
ska betalas eller erhållas aveende aktuellt år. 
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig 
till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas 
enligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och 
skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de 
temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade 
och med tillämpning av de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade eller aviserade 
per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla 
temporära skillnader och underskottsavdrag 

redovisas endast i den mån det är sannolikt att 
dessa kommer att medföra lägre skatteutbetal-
ningar i framtiden.

fOrdriNGAr OCh skulder  
i uTläNdsk VAluTA
Fordringar och skulder i utländsk valuta har 
omräknats till balansdagens kurs i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation nummer 
8. Kursdifferenser på rörelsefordringar och 
rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan 
differenser på finansiella fordringar och skulder 
redovisas bland finansiella poster.

NOTer

NOT 1 ARvOde OCH KOstnAds
eRsättning till RevisOReR
 2006  2005
Arvode till bolagets revisor 
för utfört revisionsarbete 
har utgått med  55  80
Arvode till bolagets revisor 
för konsultationer m m har 
utgått med   –   –
 55 80

NOT 2 vAlutAKuRsdiFFeRenseR  
sOM PÅveRKAt ResultAtet
 2006 2005
Valutakursdifferenser 
som påverkat rörelse- 
resultatet netto  -204  276

NOT 3 AnställdA OCH  
PeRsOnAlKOstnAdeR
 2006 2005
Medelantalet anställda
Män  10  9
Kvinnor   1  1
Totalt  11 10

könsfördelning i företagsledningen
Andel kvinnor
Styrelsen   Inga  Inga
Övriga ledande 
befattningshavare   Inga  Inga

löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader
Styrelse och VD   2 467  1 �11
Övriga anställda   4 248  2 892
 6 715 4 203

Sociala kostnader   2 464   1 522
(Varav pensionskostnader)   278  146

Av företagets pensionskostnader avser 1�5 kkr 
gruppen styrelse och VD. För VD utgår ersätt-
ning vid uppsägning med sex månadslöner. 
Inga pensioner till VD eller annan föreligger.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006 2005
Sjukfrånvaro
- Total sjukfrånvaro som 
andel av ordinarie arbetstid, %   0,25   1
- Andel av den totala sjuk- 
frånvaron som avser 
sammanhängande sjuk- 
frånvaro på 60 dagar eller mer   –  –

NOT 4 AvsKRivnigAR Av MAteRiellA 
OCH iMMAteRiellA Anläggnings
tillgÅngAR
 2006 2005
Immateriella 
anläggningstillgångar   –  –
Inventarier, verktyg och 
installationer   61  119
 61 119

NOT 5 sKAtt
Följande komponenter ingår i 
bolagets skattekostnad
 2006 2005
Aktuell skatt  -2 895  -�29
Skatteeffekt av kostnader 
som inte är avdragsgilla  -18  -7
Uppskjuten skatteintäkt 
hänförlig till ansamlat 
skattemässigt underskott  2 91�  ��6
 – –
Det skattemässiga underskottet i 2007 års 
taxering uppgår till 2� �02 tkr.

NOT 6 inventARieR, veRKtyg  
OCH instAllAtiOneR
 2006 2005
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Vid årets början   1 748  1 687
- Nyanskaffningar  �58  61
- Försäljningar/utrangeringar   –7�6  –
utgående  
anskaffningsvärde 1 366 1 748

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan:
- Vid årets början   –1 599  -1 480
- Försäljningar/utrangeringar  7�7  –
- Årets avskrivningar enligt plan  -6�  -119
Utgående planenliga 
avskrivningar  -925  -1 599
redovisat värde vid årets slut  441 149

NOT 8 uPPluPnA KOstnAdeR OCH 
FÖRutBetAldA intäKteR
 2006 2005
Upplupna semesterlöner
och sociala avgifter   2 715  620
Övriga upplupna kostnader  2�5  184
 2 950 804

NOT 7 eget KAPitAl
  Aktie Över- reserv- balanserat årets 
 kapital kursfond fond resultat resultat
Vid årets början  � 544  �1 794  12  -29 81�  1175
Disposition av föregående års resultat        1 175  -1 175
Årets resultat          10 ��9
Vid årets slut 3 544 31 794 12 -28 638 10 339

Antal A-aktier uppgår vid årets slut till 1 970 000 stycken (få 1 970 000) och antalet B-aktier 15 750 
000 stycken (få 15 750 000), totalt 17 720 000 stycken (få 17 720 000).

tilläggsupplYsningar och noter
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REVISIONSbERäTTElSE
Till årsstämman i Micro Systemation AB (publ)
ORG NR 556244-3050

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Micro Systemation AB (publ) för 
räkenskapsåret 2006-01-01–2006-12-31. Bolagets årsredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 16–21. Det är styrel-
sen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsre-
dovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men 
inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrel-
sens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direk-
tören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den sam-
lade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på an-
nat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för 
mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret. 

Solna den 4 april 2007

EVA JANSA, Auktoriserad revisor





MiCRO systeMAtiOn AB
Box 3053, 169 03 solna
tel +46 8 739 02 70, Fax +46 8 730 01 70
info@msab.com, www.msab.com
Besöksadress: Råsundavägen 1, solna


