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 Nettoomsättningen minskade med -0,5 % till 65,2 (65,5) MSEK (-5,9 % i lokala valutor) 

 EBIT uppgick till 18,2 (19,5) MSEK  

 EBIT-marginalen uppgick till 28,0 (29,7) % (26,1 % i lokala valutor) 

 Resultat efter skatt uppgick till 15,9 (14,6) MSEK 

 Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,89 (0,81) SEK 

 Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,87 (0,81) SEK 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,5 (23,4) MSEK 

 

 Nettoomsättningen ökade med 25,4 % till 226,9 (181,0) MSEK (12,4 % i lokala valutor) 

 EBIT ökade till 56,4 (14,1) MSEK  

 EBIT-marginalen uppgick till 24,9 (7,8) % (20,1 % i lokala valutor) 

 EBIT för 2014 belastades med processkostnader om totalt 12,4 MSEK samt kostnader för incitamentsprogram om 

9,2 MSEK. Exkluderat dessa kostnader uppgick EBIT till 35,7 mkr och EBIT-marginalen till 19,7 % 

 Resultat efter skatt uppgick till 45,1 (10,4) MSEK 

 Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,52 (0,58) SEK 

 Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,48 (0,58) SEK 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 57,6 (14,8) MSEK 

 Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid årets utgång till 103,7 (65,5) MSEK 

 Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 2,2 (1,0) SEK per aktie 

 

        

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst 

från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker 

tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt 

område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli 

certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. 

MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B. 



  

Bolagets omsättning växte med 25,4 % och uppgick till 226,9 

(181,0) MSEK för helåret 2015. EBIT för helåret uppgick till 

56,4 (14,1) MSEK vilket motsvarade en EBIT-marginal på 24,9 

(7,8) %.  Omsättning och resultat var de bästa i bolagets 

historia. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 

fortsatt starkt och översteg årets resultat efter skatt. I fjärde 

kvartalet blev omsättningen 65,2 (65,5) MSEK och EBIT 

uppgick till 18,2 (19,5) MSEK.  

 

Som helhet var 2015 ett starkt år och motsvarande EBIT-

marginaler under god tillväxt har vi inte haft på fem år. Det 

fjärde kvartalet sticker ut genom att omsättningstillväxten 

uteblev och orsakerna till detta är flera. Som tidigare 

kommunicerats så tillämpas en hyresmodell för den 

genombrottsorder på XRY Kiosk som erhölls under Q3. Det 

innebär att intäkterna bokförs linjärt över hyresperioden och 

därmed påverkas både omsättning och EBIT negativt med 3 

mkr respektive 2,6 MSEK. Därtill har försäljningen till vissa 

större federala myndigheter i USA inte varit av samma dignitet 

som under föregående år. Att tillväxten varierar mellan 

kvartalen är normalt i vårt marknadssegment.  

 

Årets tillväxt är generell och samtliga regioner växer. Det 

finns idag inget analysföretag som specifikt bevakar vår 

marknadsnisch men vår egen bedömning är att vi under 2015 

tagit marknadsandelar på en växande marknad. Vi befäster vår 

position som den ledande innovatören med lösningar som ger 

ett brett stöd åt brottsutredande myndigheter. 

 

EMEA & Latinamerika växte med 23,9 % och omsättningen blev 

104,8 MSEK. EMEA visade återigen styrka och potential genom 

att inte bara vara vår största marknad utan även vara den som 

växte mest i absoluta tal. Kunderna i Europa fortsätter att vara 

pionjärer inom mobile forensic och investerar tidigt i ny 

teknologi. Det var inte förvånande att genombrottet för XRY 

Kiosk kom just i England. Europa blir ofta normgivande för 

övriga delar av världen. 

  

Nordamerika växte med 22,0 % och omsättningen blev 93,8 

MSEK. Den organisationsförändring vi genomförde 2014 

börjar nu ge effekt. Ytterligare förstärkningar under 2015 har 

lett till att vi idag har en organisationsstruktur som möjliggör 

fortsatt tillväxt med bibehållen kvalité. Tillväxtpotentialen i 

USA är fortsatt mycket stor, inte minst inom lokal och 

delstatlig polis. 

 

Asien och CIS växte med 45,2 % och omsättningen blev 28,3 

MSEK. Mätt i procent var Asien och CIS vår snabbast växande 

marknad, och satsningen som inleddes 2013 har givit resultat. 

Även i denna region är möjligheterna till tillväxt stora.  

 

Efterfrågan på lösningar inom mobile forensic-området 

fortsätter att vara god. Idag är över 90 % av alla sålda 

telefoner en smartphone och mängden personlig 

information som lagras i mobilen ökar kontinuerligt.  

 

I juli lanserades en ny version av XRY Kiosk vilken är en 

anpassad lösning för kunder som beslagtar större volymer av 

telefoner. XRY Kiosk möjliggör ett decentraliserat arbetssätt 

med bevissäkring långt ut i polisorganisationerna i syfte att 

hantera dessa större volymer. 

  

Under 2015 vann MSAB den största affären som hittills 

upphandlats i världen på kiosklösningar till London 

Metropolitan Police i England (MPS). Affären vanns i hård 

konkurrens och efter omfattande utvärdering. MPS 

implementering av vår teknologi kommer att tjäna som ett 

gott exempel för andra polismyndigheter med motsvarande 

behov. 

 

MSAB arbetar intensivt med att bygga långsiktiga 

kundrelationer. Majoriteten av de kunder som köpte sina 

första system av MSAB för tio år sedan är idag några av våra 

största och viktigaste kunder. En viktig del i arbetet är att 

förmedla den omfattande erfarenhet och kunskap vi har inom 

området. Utbildningsverksamheten fortsätter att vara en 

betydelsefull del av den relation vi bygger med våra kunder. 

Under 2015 växte den med 27,6 % med god lönsamhet.  

 

Under 2016 kommer vi ytterligare att förstärka vårt 

kunderbjudande genom att tillhandahålla strategiskt stöd i 

utvärderings- och implementationsprocessen av avancerade 

mobile forensic-system. Även MSABs befintliga produkt-

erbjudande kommer att förtydligas ytterligare. 

  

Vi har all anledning att vara optimistiska kring de 

kommande åren. Den typ av produkter som MSAB 

tillhandahåller är på väg att bli oumbärlig för ett effektivt 

och väl fungerande rättssamhälle. Det finns utmaningar 

med bland annat hårdare kryptering i mobilerna, men det 

innebär samtidigt möjligheter för MSAB. Vår idé har alltid 

varit att lösa svåra problem. De enkla överlåter vi åt andra. 

Vi vill bidra till ett säkrare samhälle, ett behov som 

fortsätter att vara stort. 

 

Stockholm i januari 2016 

 

Joel Bollö 

Verkställande direktör 



  

EMEA & Latinamerika – regionen går fortsatt starkt framåt 

där England alltjämt är den största enskilda marknaden. 

Samtliga marknader inom regionen visade tillväxt med 

undantag för Latinamerika. XRY Kiosk har nått ett brett och 

positivt gensvar med flera betydande affärer i regionen. 

Under fjärde kvartalet levererades den tidigare annonserade 

försäljningen till Metropolitan Police Services. En affär som 

bygger på att kunden hyr utrustningen i motsats till ett köp. 
Intäkten redovisas linjärt över hyresperioden vilket påverkat 

det fjärde kvartalets omsättning negativt med cirka 3 MSEK. 

För helåret växte omsättningen i regionen med 23,9 % 

jämfört med föregående år. 

 

Nordamerika – segmentet för delstatliga och lokala 

myndigheter har utvecklats väl under året. Licensförnyelse-

graden har successivt ökat under året vilket bekräftar att 

förtroendet för bolagets lösningar är högt. Försäljnings-

volymerna till övriga federala myndigheter var inte av samma 

dignitet som under det fjärde kvartalet 2014, vilket förklarar 

den något lägre omsättningen för fjärde kvartalet 2015. För 

helåret växte omsättningen med 22,0 % jämfört med 

föregående år. Tillväxten utgjordes till en del av en starkare 

dollar. 

 

Asien och CIS – Största enskilda marknaden är Australien och 

Nya Zeeland där försäljningsutvecklingen har varit fortsatt god 

under året. Kina är den marknad som växte procentuellt mest, 

dock från lägre absoluta tal. Under året har bearbetningen av 

Japan intensifierats vilket har resulterat i ett flertal affärsavslut. 

För helåret växte omsättningen i regionen med 45,2 % jämfört 

med föregående år. 

 

Bolaget lanserade en ny version av XRY Kiosk. Produkten 

vänder sig till användare som snabbt behöver bekräfta eller 

avfärda en misstanke. Samtliga produkter har också 

uppdaterats för att spegla bolagets nya grafiska profil.  

 

Vi ser ett tydligt samband mellan utbildning och 

verkningsgraden hos våra användare. Efterfrågan av 

utbildning har även tidigare varit hög i Europa och har 

under året också väsentligt ökat i Nordamerika.  För helåret 

växte omsättningen för utbildning med 27,6 % jämfört med 

föregående år.  

 Styrelsen i MSAB gjorde bedömningen att det kunde 

föreligga avvikelser gentemot marknadens förväntningar 

och presenterade därför preliminära siffror den 15 januari.  
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Koncernens nettoomsättning minskade under det fjärde 

kvartalet med -0,5 % till 65,2 (65,5) MSEK och ökade för 

helåret med 25,4 % till 226,9 (181,0) MSEK. I lokala valutor 

minskade nettoomsättningen med -5,9 % för kvartalet och 

ökade med 12,4  % för helåret. 

 

Kostnaderna för handelsvaror uppgick för kvartalet till 5,9 

(9,9) MSEK och för helåret till 20,2 (18,6) MSEK. 

Kvartalets övriga externa kostnader uppgick till 13,3 (12,5) 

MSEK och för helåret till 50,0 (56,7) MSEK. Föregående år 

belastades med kostnader hänförbara till tidigare rätts-

process om 12,4 MSEK. 

Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till 27,4 (23,3) 

MSEK och för helåret till 98,7 (90,1) MSEK. Kostnadsökningen 

beror främst på ett ökat antal anställda. Föregående år 

belastades med kostnader för incitamentsprogram om 9,2 

MSEK. 

 

EBIT för kvartalet uppgick till 18,2 (19,5) MSEK vilket 

motsvarar en EBIT-marginal på 28,0 (29,7) %. För helåret 

uppgick EBIT till 56,4 (14,1) MSEK vilket motsvarar en EBIT-

marginal på 24,9 (7,8) %.  

I lokala valutor uppgick EBIT-marginalen för kvartalet till 26,1 

% och för helåret till 20,1 %.  

 

 

 

 

Finansnettot uppgick till 1,0 (0,3) MSEK för kvartalet och 

till 2,2 (0,6) MSEK för helåret. Finansnettot utgörs primärt 

av omvärdering av likvida medel i utländsk valuta. Match-

ning av intäkter och kostnader i samma valutor görs i den 

utsträckning det är möjligt. Valutasäkringar görs till viss 

del av beräknade framtida inflöden. Resultat efter skatt 

uppgick för kvartalet till 15,9 (14,6) MSEK och för helåret 

till 45,1 (10,4) MSEK.  

 

Soliditeten uppgick vid årets utgång till 56,5 (50,0) %. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för 

kvartalet till 20,5 (23,4) MSEK och för helåret till 57,6 

(14,8) MSEK.  

Under året har aktieutdelning utbetalats om 17,9 (1,8) 

MSEK och avyttrade fondandelar har tillförts kassan på 

motsvarande 9,1 (0,0) MSEK. 

Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick vid 

årets utgång till 103,7 (65,5) MSEK. Årets investeringar 

uppgick till 2,3 (0,6) MSEK. 

 

Antalet anställda i koncernen uppgick vid årets utgång till 

111 (101). Medelantalet anställda uppgick till 109 (95).  

MSABs CFO Joachim Sandberg har meddelat att han önskar 

lämna bolaget för ett annat uppdrag utanför koncernen. 

Rekrytering av efterträdare har inletts. 
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MSAB är inte beroende av vissa säsonger i den bemärkelse 

som normalt avses med begreppet säsongseffekt. Däremot 

har flertalet av bolagets kunder kalenderår som budget-

period vilket historiskt sett har avspeglats i försäljningen på 

så sätt att fjärde kvartalet är starkare än övriga kvartal 

under ett kalenderår.  

 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för risker 

och osäkerhetsfaktorer. Utöver den valutaexponering som 

följer med de utländska dotterbolagen samt det faktum att 

merparten av faktureringen från Sverige sker i utländsk 

valuta, så framgår information om risker och osäkerhets-

faktorer mer utförligt i årsredovisningen för 2014. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida. 

 

Denna delårsrapport, har för koncernen upprättats i 

enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårs-

rapportering, och för moderbolaget i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell 

Rapporteringsrekommendation RFR 2 Redovisning i 

juridiska personer. 

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och 

moderbolaget överensstämmer, om inget annat anges 

nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid 

upprättandet av den senaste årsredovisningen.  

Nya och ändrade IFRS standarder, tolkningsuttalanden från 

IFRS Interpretations committee samt ändringar i RFR 2 som 

tillämpas från och med den 1 januari 2015 har ej någon 

effekt på moderbolagets eller koncernens finansiella 

rapporter. 

Per den 31 december 2015 uppgick finansiella tillgångar, 

värderade till verkligt värde, till 25 TSEK (0,5 MSEK) 

avseende terminskontrakt. Tillgångarna värderas enligt 

principerna i nivå 2 per balansdagen. Värdering till verkligt 

värde för valutaterminer baseras på publicerade 

terminskurser på en aktiv marknad.  

Årsstämman kommer att äga rum den 10 maj kl 18:00 i 

Gällöfsta Citys lokaler, Biblioteksgatan 29 i Stockholm. 

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 

årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag senast 

den 5 februari för att garantera att ärendet kan inkluderas i 

kallelsen till årsstämman.  

 

Valberedningen i MSAB består av Ordföranden Erik Herman-

sson (Humle kapitalförvaltning AB) samt ledamöterna Henrik 

Tjernberg och Joakim Dahl (Edastra AB). Valberedningens 

uppgift är att ta fram förslag till stämmoordförande, styrelse, 

styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvode 

samt förslag till valberedningsförfarande. 

 

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 

2,2 (1,0) SEK per aktie. Den totala utdelningen motsvarar 39,5 

(17,9) MSEK. 

 

Moderbolagets nettoomsättning för helåret uppgick till 169,1 

(140,2) MSEK. EBIT för helåret uppgick till 48,3 (13,2) MSEK. 

Årets investeringar uppgick till 2,1 (0,6) MSEK. 81 (78) 

personer var anställda i moderbolaget vid årets utgång.  

 

Den 6 maj 2015 beslutade årsstämman att införa ett 

långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande 

befattningshavare och vissa nyckelpersoner med undantag av 

verkställande direktör Joel Bollö och utvecklingschef Örjan 

Gatu. Programmet har inte belastat resultatet utöver begrän-

sade administrativa kostnader. För ytterligare information om 

de program som löper hänvisas till bolagets hemsida. 

 

Inga transaktioner med närstående förekom under kvartalet 

eller perioden utöver vad som beskrivs under långsiktigt 

incitamentsprogram.  
 

22 april Delårsrapport januari-mars 

22 juli Delårsrapport januari-juni 

21 oktober Delårsrapport januari-september 

31 januari 2017 Bokslutskommuniké 2016     
 

Informationen i denna rapport är sådan som MSAB, 556244-

3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 

offentliggörande den 29 januari 2016 klockan 08:00 CET. 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och 

pressmeddelanden finns på bolagets hemsida 

www.msab.com. 

Frågor ställs till: 

Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: 

joel.bollo@msab.com 

 

 



  

Undertecknade försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en, enligt gällande regelverk, korrekt översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de 

företag som ingår i koncernen står inför.  

Stockholm 28 januari 2016 

 

Organisationsnummer 556244-3050 

 

 

Henrik Tjernberg   Joel Bollö      Robert Ahldin    Örjan Gatu 

Styrelseordförande  Verkställande direktör  Styrelseledamot  Styrelseledamot  

 

Ulf Arnetz     Jan-Olof Backman   Katarina G Bonde  

Styrelseledamot   Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 

 

 

 

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  okt-dec helår 

MSEK 2015 2014 2015 2014 2013 

Nettoomsättning        65,2            65,5          226,9          181,0          137,5     

Handelsvaror -       5,9     -       9,9     -     20,2     -     18,6     -     17,2     

Övriga externa kostnader -     13,3     -     12,5     -     50,0     -     56,7     -     45,6     

Personalkostnader -     27,4     -     23,3     -     98,7     -     90,1     -     65,4     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -       0,4     -       0,3     -       1,6     -       1,5     -       1,4     

Rörelsens kostnader -     47,0     -     46,0     -   170,5     -   166,9     -   129,6     

Rörelseresultat - EBIT        18,2            19,5            56,4            14,1              7,9     

Finansnetto          1,0              0,3              2,2              0,6              1,4     

Resultat före skatt        19,2            19,8            58,6            14,7              9,3     

Skatt -       3,3     -       5,2     -     13,5     -       4,3     -       2,5     

Resultat efter skatt        15,9            14,6            45,1            10,4              6,8     

        

ÖVRIGT TOTALRESULTAT        

Poster som kommer omföras till resultatet:        

Valutakursdifferenser -        0,5              2,0     -       0,6              4,2                -       

Skatt på valutakursdifferenser           0,1     -       0,7              0,1     -       0,7                -       

Kassaflödessäkring -        0,1     -       0,9              0,5     -       0,5              0,9     

Skatt på kassaflödessäkring            -                0,2     -       0,1              0,1     -       0,2     

Periodens totalresultat        15,4            15,2            45,1            13,5              7,5     

Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets 

aktieägare        15,4            15,2            45,1            13,5              7,5     

      

      

  okt-dec helår 

  2015 2014 2015 2014 2013 

Omsättningstillväxt, % -0,5  59,7  25,4  31,6  0,7  

EBIT-marginal, % 28,0  29,7  24,9  7,8  5,8  

Kassaflöde löpande verksamheten/aktie, SEK 1,12  1,30  3,16  0,82  1,01  

Avkastning på eget kapital, % 20,7  26,1  58,6  18,6  13,6  

Avkastning på sysselsatt kapital, % 26,6  38,4  84,0  31,4  20,1  

Eget kapital per aktie, SEK 4,97  3,52  4,99  3,52  2,72  

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,89  0,81  2,52  0,58  0,39  

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,87  0,81  2,48  0,58  0,39  

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, milj 17,9  17,9  17,9  17,9  17,7  

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, milj 18,3  17,9  18,2  17,9  17,7  

 

 

 



  

 

  31-dec 

MSEK 2015 2014 2013 

TILLGÅNGAR     

Immateriella tillgångar              0,6                  0,6                  1,2     

Materiella anläggningstillgångar              2,7                  1,9                  2,3     

Uppskjuten skattefordran              0,7                  1,9                    -       

Summa anläggningstillgångar              4,0                  4,4                  3,5     

     

Färdiga varor och handelsvaror              5,2                  7,1                  6,0     

Kundfordringar            42,3                44,0                22,1     

Skattefordringar              1,2                    -                    7,9     

Övriga fordringar              4,6                  5,3                  4,8     

Räntefond                -                    9,1                  9,0     

Likvida medel          103,7                56,5                41,2     

Summa omsättningstillgångar          157,0              122,0                91,0     

SUMMA TILLGÅNGAR          161,0              126,4                94,5     

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital            90,9                63,2                48,2     

     

Leverantörsskulder              5,0                12,7                  7,1     

Aktuella skatteskulder              2,5                  2,0                  2,4     

Övriga skulder            62,6                48,5                36,8     

Summa kortfristiga skulder            70,1                63,2                46,3     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          161,0              126,4                94,5     

    

    

  31-dec 

MSEK 2015 2014 2013 

Ingående balans         63,2             48,2             52,7     

Totalresultat för perioden         45,1             13,5               7,4     

Incitamentsprogram             -                 3,0     -        1,3     

Emission av teckningsoptioner           0,5               0,3                 -       

Utdelning -      17,9     -        1,8     -      10,6     

Eget kapital vid periodens utgång        90,9            63,2            48,2     

 

 

 

 



  

 

  okt-dec helår 

MSEK 2015 2014 2015 2014 2013 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital         14,6              21,7             46,8             23,0               2,0     

Förändring av rörelsekapital           5,9                1,7             10,8     -        8,2             15,8     

Kassaflöde från den löpande verksamheten         20,5              23,4             57,6             14,8             17,8     

Förvärv av anläggningstillgångar -        0,6     -         0,4     -        2,3     -        0,5     -        0,5     

Avyttring av fondandelar             -                    -                 9,1                 -                   -       

Kassaflöde från investeringsverksamheten -        0,6     -         0,4               6,8     -        0,5     -        0,5     

Utbetald utdelning             -                    -       -      17,9     -        1,8     -      10,6     

Emission teckningsoptioner             -                    -                 0,5               0,3                 -       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten             -                    -       -      17,4     -        1,5     -      10,6     

Periodens kassaflöde         19,9              23,0             47,0             12,8               6,7     

Likvida medel vid periodens början         84,9              33,1             56,5             41,2             34,5     

Omräkningsdifferens i likvida medel -        1,1                0,4               0,2               2,5                 -       

Likvida medel vid periodens slut       103,7              56,5           103,7             56,5             41,2     

 

           

  2015       2014       2013       

  Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Nettoomsättning, MSEK 65,2 59,6 51,5 50,5 65,5 45,9 37,6 31,9 41,0 32,3 35,9 28,3 

EBIT, MSEK 18,2 15,3 10,1 12,8 19,5 11,4 -7,0 -9,8 3,5 1,6 5,1 -2,3 

EBIT-marginal, % 28,0 25,7 19,5 25,4 29,7 24,7 -18,5 -30,5 8,5 5,1 14,1 -8,1 

Resultat per aktie, SEK 0,87 0,66 0,34 0,61 0,81 0,56 -0,37 -0,43 0,16 0,07 0,26 -0,10 

Avkastning på eget kapital, % 20,7 19,4 12,2 19,0 26,1 21,2 -15,9 -16,7 5,5 2,7 10,8 -3,2 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 26,6 28,2 21,7 27,3 38,4 24,8 -14,9 -20,7 7,7 4,5 13,6 -2,8 

Soliditet, % 56,5 51,8 51,2 55,6 50,0 48,2 42,0 49,6 51,0 52,4 51,4 55,9 

Kassaflöde löp. verksamhet/aktie, SEK 1,12 0,79 0,33 0,92 1,30 0,06 0,49 -1,04 -0,05 -0,06 0,20 0,91 

Eget kapital per aktie, SEK 4,97 4,14 3,49 4,20 3,52 2,67 2,05 2,30 2,72 2,61 2,58 2,86 

             

                      

EBIT-marginal             

EBIT i förhållande till nettoomsättningen.      

Resultat per aktie             

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.       

Avkastning på eget kapital             

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.      

Avkastning på sysselsatt kapital             

EBIT plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.      

Soliditet             

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.      

Eget kapital per aktie             

Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier vid periodens slut.      



  

 

 

 

 

  jan-dec 

MSEK 2015 2014 

Nettoomsättning           169,1               140,2     

Handelsvaror -          20,1     -          17,8     

Övriga externa kostnader -          33,3     -          40,9     

Personalkostnader -          65,9     -          66,9     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -            1,5     -            1,4     

Summa rörelsens kostnader -        120,8     -        127,0     

Rörelseresultat - EBIT             48,3                 13,2     

Finansnetto               2,2                   2,0     

Resultat före skatt             50,5                 15,2     

Skatt  -          11,2     -            3,2     

Resultat efter skatt            39,3                12,0     

   

   

   

 

  jan-dec 

MSEK 2015 2014 

Resultat efter skatt             39,3                 12,0     

Kassaflödessäkring               0,5     -             0,5     

Skatt på kassaflödessäkring -             0,1                    0,1     

Periodens totalresultat             39,7                 11,6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  31-dec 

MSEK 2015 2014 

TILLGÅNGAR    

Immateriella tillgångar                 0,6                     0,6     

Materiella anläggningstillgångar                 2,5                     1,9     

Andelar i koncernföretag                   0                         0       

Summa anläggningstillgångar                 3,1                     2,5     

    

Färdiga varor och handelsvaror                 5,2                     7,1     

Kundfordringar               28,1                   33,8     

Övriga fordringar                 4,1                     5,1     

Räntefond                   -                       9,1     

Likvida medel               73,3                   35,1     

Summa omsättningstillgångar             110,7                   90,2     

SUMMA TILLGÅNGAR             113,8                   92,7     

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Aktiekapital                  3,7                     3,7     

Reservfond               20,3                   20,3     

Bundet eget kapital               24,0                   24,0     

Balanserade medel och periodens resultat               53,2                   30,9     

Fritt eget kapital               53,2                   30,9     

Summa eget kapital               77,2                   54,9     

    

Leverantörsskulder                 4,4                   12,3     

Skatteskulder                 2,3                     1,0     

Övriga skulder               29,9                   24,5     

Summa kortfristiga skulder               36,6                   37,8     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER             113,8                   92,7     

 

 

 

 

 


