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 Nettoomsättningen ökade med 37,3 procent till 51,5 (37,6) mkr (21,0 procent i lokala valutor) 

 Rörelseresultatet ökade till 10,1 (-7,0) mkr  

 Rörelsemarginalen uppgick till 19,5 (-18,5) procent (13,3 procent i lokala valutor) 

 Resultat efter skatt uppgick till 6,1 (-6,5) mkr 

 Resultat per aktie uppgick till 0,34 (-0,37) kr 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (8,6) mkr 

 

 

 Nettoomsättningen ökade med 46,9 procent till 102,1 (69,5) mkr (28,6 procent i lokala valutor) 

 Rörelseresultatet ökade till 22,9 (-16,7) mkr  

 Rörelsemarginalen uppgick till 22,4 (-24,0) procent (16,1 procent i lokala valutor) 

 Resultat efter skatt uppgick till 17,2 (-14,2) mkr 

 Resultat per aktie uppgick till 0,95 (-0,80) kr 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22,7 (-9,7) mkr 

 Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 70,2 (39,8) mkr 

 

           

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. 

 

 

 



  

 

 

 

 

Med en omsättning uppgående till 102,1 (69,5) mkr växer 

försäljningen med 46,9 procent första halvåret 2015. 

Rörelseresultatet är 22,9 (-16,7) mkr vilket motsvarar en 

rörelsemarginal på 22,4 (-24,0) procent. Det är det starkaste 

halvårsresultatet någonsin i bolagets historia. Jämförelsetalet 

för 2014 störs av engångskostnader hänförliga till den då 

pågående rättsprocessen samt kostnader för 

incitamentsprogram. Exkluderas dessa kostnader skulle 

rörelseresultatet för första halvåret 2014 vara 4,9 mkr. 

Valutajusterat är försäljningstillväxten 28,6 procent för första 

halvåret.  

 

Tillväxten för MSAB är fortsatt god i årets andra kvartal. En 

hög förnyelsegrad hos existerande kunder tillsammans med 

en tillfredsställande nyförsäljning leder till goda marginaler 

och ett starkt rörelseresultat. Vi ser att ett intensivt 

utvecklingsarbete under de senaste åren nu bär frukt. 

Tillväxten påvisar även nödvändigheten av en kontinuerlig 

utvecklingsstrategi. Kundnyttan står i centrum och när 

mängden tillgänglig data hos våra kunder växer i ett 

accelererande tempo, krävs avancerade verktyg för att 

tillgodogöra sig informationen effektivt.  

 

I likhet med årets första kvartal är tillväxten bred över våra 

geografiska marknader. I grunden är det fler och fler kunder 

som köper mer och fler produkter av oss. Asien och 

Commonwealth of Independent States (CIS) är den av våra 

regioner som växer snabbast, dock från låga nivåer. 

Omsättningen i regionen har nästan fördubblats i jämförelse 

med föregående år. Australien och Nya Zeeland, som har 

budgetår den sista juni, står för tillväxten vilket visar nyttan 

av lokal försäljnings- och marknadspersonal i regionen. 

Nordamerika visar fortsatt stark tillväxt med 50 procent med 

delstatlig och lokal polis som växande kundkategorier. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det andra kvartalet var ett intensivt kvartal vad gäller 

marknadsaktiviteter. Vi har deltagit i mer än 25 olika mässor 

världen över. Vår närvaro och våra kundaktiviteter syftar till 

att sprida kunskap kring nyttan av våra produkter och hur 

våra lösningar kan göra rättsvårdande myndigheter mer 

verkningsfulla. Vi befinner oss på en marknad där våra olika 

kunder inte konkurrerar sinsemellan utan istället drar nytta 

av andra polismyndigheters och organisationers erfarenheter. 

Genom goda kundrelationer, nöjda och kunniga användare 

får vi en effektiv hävstång i vår marknadsföring. 

 

Rapporteringen om oroligheter i vår omvärld fortsätter att öka 

och organiserade nätverk begår illdåd mot oskyldiga 

människor. Tillgång till adekvat information kan vara 

avgörande för att rädda liv och förhindra brott. De 

myndigheter som är satta att värna vår säkerhet och trygghet 

behöver tillgång till kraftfulla verktyg för 

informationsinhämtning och analys. MSAB utvecklar och 

levererar lösningar till alla dessa myndigheter och bidrar 

därmed till mer effektiva rättsvårdande myndigheter och ett 

säkrare samhälle.  

 

Användningen av mobila enheter fortsätter att växa och 

informationsdensiteten i varje enhet ökar. Behovet av MSABs 

produkter fortsätter därmed också att öka.  

 

Vi ser fram emot hösten med tillförsikt. Vi utvecklar nya 

verkningsfulla lösningar, intensifierar bearbetningen av en 

växande marknad och bygger vidare på ett allt starkare 

kunderbjudande. Uppdateringar och nya produkter lanseras 

kontinuerligt. MSAB fortsätter att leda utvecklingen inom 

mobile forensics. 

 

 

Stockholm i juli 2015 

 

Joel Bollö 

Verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EMEA & Latinamerika – Storbritannien är omsättningsmässigt 

fortsatt den största enskilda marknaden inom regionen och 

fortsätter att utvecklas väl. Inköpsprocesser kantade av 

mycket byråkrati har fördröjt vissa avslut i 

Afrika/mellanöstern samt Latinamerika. Förtroendet för 

bolagets produkter är väl etablerat och licensförnyelsegraden 

är hög. Regionen växer med 2 procent jämfört med 

föregående år. 

 

Nordamerika – fortsatt positiv utveckling inom delstatliga och 

lokala myndighetskunderna. Volymerna är lägre jämfört med 

bolagets federala kundgrupper men är viktiga för att på sikt 

bygga en bredare kundbas. Ett flertal nya kunder, tillsammans 

med en fortsatt ökad förnyelsegrad utgör 

försäljningsökningen. Regionen växer med 50 procent jämför 

med föregående år.  

 

Asien och CIS – Myndigheterna i Australien och Nya Zeeland 

har budgetår sista juni vilket har bidragit till den fortsatt goda 

utvecklingen. Hög andel licensförnyelser samt nya affärer i en 

breddad marknad utgör försäljningsökningen. Den kinesiska 

marknaden bearbetas via ett antal återförsäljare vilka gradvis 

har ökat sina inköp. Från låga volymer konstateras en ökad 

aktivitet. Regionen växer med 94 procent jämfört med 

föregående år.  

Vid kvartalets utgång stödjer XRY över 15 tusen olika 

enhetsprofiler. En väsentlig del av utvecklingstiden vigs åt 

addering av nya mobila enheter och förbättringar av 

funktionalitet, vilket är förutsättningen för bolagets höga 

licensförnyelsegrad.  

Under kvartalet har samtliga produkter uppdaterats för att 

spegla bolagets nya grafiska profil. 

 

Kraven från kunder i de mer industrialiserade länderna visar 

sig ofta i efterfrågan av vidareutbildning inom bolagets 

produkterbjudande. De europeiska och nordamerikanska 

kunderna är exempel på detta. Under det gångna kvartalet 

ökade kursverksamheten med 57 procent och utgör 

motsvarade 10 (9) procent av nettoomsättningen.  

 Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna på 

motsvarande 1 kr per aktie. Vidare beslutades att godkänna 

styrelsens förslag om teckningsoptionsprogram till 

nyckelpersoner och ledande befattningshavare i bolaget. 

 Lansering av uppdaterad version av XRY Kiosk MK2 för 

snabb och tidskritisk bevissäkring.  
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Koncernens nettoomsättning ökade under det andra kvartalet 

med 37,3 procent till 51,5 (37,6) mkr och för perioden med 

46,9 procent till 102,1 (69,5) mkr. I lokala valutor ökade 

nettoomsättningen med 21,0 procent för kvartalet och med 

28,6  procent för perioden. 

 

Kostnaderna för handelsvaror uppgick för kvartalet till 3,8 

(3,1) mkr och för perioden till 6,5 (5,2) mkr. 

Kvartalets övriga externa kostnader uppgick till 13,0 (11,9) 

mkr och för perioden till 24,6 (32,9) mkr. Föregående år 

belastades med kostnader hänförbara till tidigare rättsprocess 

om 12,4 mkr. 

Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till 24,3 (29,2) mkr 

och för perioden till 47,2 (47,4). Föregående år belastades 

med kostnader för incitamentsprogram om 9,2 mkr. 

 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 10,1 (-7,0) mkr 

vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,5 (-18,5) procent. 

För perioden uppgick rörelseresultatet till 22,9 (-16,7) mkr 

vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,4 (-24,0) procent. I 

lokala valutor uppgick rörelsemarginalen för kvartalet till 13,3 

procent och för perioden till 16,1 procent.  

 

 

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

till 1,0 (0,4) mkr för perioden. Finansnettot utgörs primärt 

av omvärdering av likvida medel i utländsk valuta vilket 

under kvartalet har haft en negativ påverkan från 

framförallt den amerikanska dollarn. Matchning 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 6,1 (-6,5) mkr och för perioden till 17,2 (-14,2) mkr.  

 

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 51,2 (42,0) 

procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick för kvartalet till 6,0 (8,6) mkr och för perioden till 

22,7 (-9,7) mkr. Under kvartalet har aktieutdelning 

utbetalats om 17,9 (1,8) mkr. Avyttrade fondandelar har 

tillförts kassan på motsvarande 9,1 (0,0) mkr. 

Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick vid 

periodens utgång till 70,2 (39,8) mkr. 

 

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens 

utgång till 109 (93). Medelantalet anställda uppgick till 105 

(90). 
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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 

budgetperiod 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 

osäkerhetsfaktorer 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 Delårsrapportering, 

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 30 juni 2015 uppgick finansiella tillgångar, 

värderade till verkligt värde, till 0,2 mkr 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 75,0 

(49,4) mkr. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 19,5  

(-18,1) mkr. Periodens investeringar uppgick till 1,5 (0,1) mkr. 

82 (70) personer var anställda i moderbolaget vid periodens 

utgång.  

 

Den 6:e 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 

begränsade administrativa kostnader. För ytterligare 

information hänvisas till bolagets hemsida. 

 

Inga transaktioner med närstående förekom under kvartalet 

utöver vad som framgår under incitamentsprogram 2015-

2018.  

 

23 oktober Delårsrapport, juli-september  

29 januari 2016 Bokslutskommuniké 2015     
 

Informationen i denna rapport är sådan som MSAB, 556244-

3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 

offentliggörande den 17 juli 2015 klockan 08:00 CEST. 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och press-

meddelanden 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 delårsrapport 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 16 juli 2015 

 

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 delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Alla belopp i tkr apr-jun jan-jun helår 

  2015 2014 2015 2014 Rullande 12 2014 

Nettoomsättning      51 547          37 557        102 096          69 502        213 565        180 971     

Handelsvaror -     3 816     -     3 125     -     6 460     -     5 232     -   19 795     -   18 567     

Övriga externa kostnader -   13 009     -   11 895     -   24 594     -   32 923     -   48 365     -   56 694     

Personalkostnader -   24 324     -   29 166     -   47 207     -   47 416     -   89 867     -   90 076     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -        335     -        322     -        926     -        640     -     1 812     -     1 526     

Rörelsens kostnader -   41 484     -   44 508     -   79 187     -   86 211     - 159 839     - 166 863     

Rörelseresultat      10 063     -     6 951          22 909     -   16 709          53 726          14 108     

Finansnetto -      1 301               287            1 027               404            1 246               623     

Resultat före skatt         8 762     -     6 664          23 936     -   16 305          54 972          14 731     

Skatt -      2 637               117     -     6 728            2 121     -   13 196     -     4 347     

Resultat efter skatt         6 125     -     6 547          17 208     -   14 184          41 776          10 384     

       

       

Antal aktier i tusental apr-jun jan-jun helår 

  2015 2014 2015 2014 Rullande 12 2014 

Resultat per aktie före utspädning, kr            0,34     -        0,37               0,96     -        0,80               2,33               0,58     

Resultat per aktie efter utspädning, kr            0,34     -        0,37               0,95     -        0,80               2,31               0,58     

Totalt antal utestående aktier före utspädning      17 938          17 938          17 938          17 938          17 938          17 938     

Totalt antal utestående aktier efter utspädning      18 230          17 938          18 194          17 938          18 110          17 938     

Genomsnittligt antal utestående aktier före 

utspädning      17 938          17 756          17 938          17 738          17 938          17 838     

Genomsnittligt antal utestående aktier efter 

utspädning      18 230          17 756          18 194          17 738          18 110          17 838     

       

       

Alla belopp i tkr apr-jun jan-jun helår 

  2015 2014 2015 2014 Rullande 12 2014 

Resultat efter skatt          6 125     -       6 547           17 208     -    14 184           41 776           10 384     

Övrigt totalresultat:             

Valutakursdifferenser -         839                626               219               726             2 763             4 228     

Skatt på valutakursdifferenser              96                   -       -            9       -         616     -         712     

Poster som kommer omföras till resultatet:             

Kassaflödessäkring -         586                169               660                204     -      1 328     -         573     

Skatt på kassaflödessäkring            129     -           36     -        145     -           44                291                126     

Periodens totalresultat         4 925     -      5 788          17 933     -    13 298           42 886           13 453     

Periodens totalresultat hänf. till moderbolagets 

aktieägare         4 925     -      5 788          17 933     -    13 298           42 886           13 453     

 



  

Alla belopp i tkr 30-jun 31-dec 

  2015 2014 2014 

TILLGÅNGAR       

Immateriella tillgångar                609                    944                    648     

Materiella anläggningstillgångar            2 588                2 079                1 936     

Uppskjuten skattefordran                855                       -                  1 880     

Summa anläggningstillgångar            4 052                3 023                4 464     

        

Färdiga varor och handelsvaror            7 635                5 868                7 123     

Kundfordringar          33 076              22 680              44 035     

Skattefordringar            3 657                9 971                       -       

Övriga fordringar            1 558                1 279                1 910     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            4 210                4 157                3 363     

Räntefond                   -                  9 086                9 080     

Likvida medel          70 238              30 726              56 461     

Summa omsättningstillgångar        120 374              83 767            121 972     

SUMMA TILLGÅNGAR        124 426              86 790            126 436     

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital          63 703              36 412              63 232     

        

Leverantörsskulder            5 251                3 128              12 669     

Aktuella skatteskulder            5 939                2 798                2 032     

Övriga skulder            6 251              11 663                6 473     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          43 282              32 789              42 030     

Summa kortfristiga skulder          60 723              50 378              63 204     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        124 426              86 790            126 436     

    

    

Alla belopp i tkr 30-jun 31-dec 

  2015 2014 2014 

Ingående balans          63 232              48 230              48 230     

Totalresultat för perioden          17 933     -       13 298              13 453     

Incitamentsprogram                   -                  2 931                3 000     

Emission av teckningsoptioner               476                    321                    321     

Utdelning -       17 938     -         1 772     -         1 772     

Utgående balans          63 703              36 412              63 232     

 

 

 

 



  

 

Alla belopp i tkr apr-jun jan-jun helår 

  2015 2014 2015 2014 2014 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital           4 873     -           523             19 409     -      12 410             22 968     

Förändring av rörelsekapital           1 147               9 164               3 295               2 673     -        8 218     

Kassaflöde från den löpande verksamheten           6 020               8 641             22 704     -        9 737             14 750     

Förvärv av anläggningstillgångar -           688     -             74     -        1 539     -           120     -           565     

Avyttring av fondandelar           9 080                     -                 9 080                     -                       -       

Kassaflöde från investeringsverksamheten           8 392     -             74               7 541     -           120     -           565     

Utbetald utdelning -      17 938     -        1 772     -      17 938     -        1 772     -        1 772     

Emission teckningsoptioner              476                  322                  476                  321                  321     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -      17 462     -        1 450     -      17 462     -        1 451     -        1 451     

Periodens kassaflöde -        3 050               7 117             12 783     -      11 308             12 734     

Likvida medel vid periodens början         74 105             22 786             56 461             41 228             41 228     

Omräkningsdifferens i likvida medel -           817                  823                  994                  806               2 499     

Likvida medel vid periodens slut         70 238             30 726             70 238             30 726              56 461     

 

 

  2015 2014 2013 

  kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 

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

Rörelseresultat, mkr 10,1 12,8 19,5 11,4 -7,0 -9,8 3,5 1,6 5,1 -2,3 

Rörelsemarginal, % 19,5 25,4 29,7 24,7 -18,5 -30,5 8,5 5,1 14,1 -8,1 

Resultat per aktie, kr 0,34 0,61 0,81 0,56 -0,36 -0,43 0,16 0,07 0,26 -0,1 

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

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

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

Substansvärde per aktie, kr 3,55 4,25 3,53 2,67 2,03 2,30 2,72 2,62 2,60 2,87 

           

                   

           

Rörelsemarginal, % Resultat före finansiella poster i förhållande till nettoomsättning 

Resultat per aktie, kr  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, % Resultat före skatt plus räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital 

Soliditet, % Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 

Substansvärde per aktie, kr Tillgångar minus skulder i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut 

 

 



  

 

 

Alla belopp i tkr jan-jun 

  2015 2014 

Nettoomsättning           74 998               49 419     

Handelsvaror -          5 763     -          4 976     

Övriga externa kostnader -        16 815     -        24 001     

Personalkostnader -        32 033     -        37 941     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -             842     -             640     

Summa rörelsens kostnader -        55 453     -        67 558     

Rörelseresultat           19 545     -        18 139     

Finansnetto             1 012                 1 697     

Resultat före skatt           20 557     -        16 442     

Skatt  -          4 522                 3 617     

Resultat efter skatt           16 035     -        12 825     

   

   

   

 

Alla belopp i tkr jan-jun 

  2015 2014 

Resultat efter skatt           16 035     -        12 825     

Kassaflödessäkring                660                    204     

Skatt på kassaflödessäkring -             145     -               44     

Periodens totalresultat           16 550     -        12 665     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Alla belopp i tkr 30-jun 

  2015 2014 

TILLGÅNGAR     

Immateriella tillgångar               609                  944     

Materiella anläggningstillgångar             2 562                1 981     

Andelar i koncernföretag                   7                      7     

Summa anläggningstillgångar            3 178                2 932     

      

Färdiga varor och handelsvaror            7 635                5 868     

Kundfordringar          31 545              18 088     

Aktuell skattefordran            1 876                6 544     

Övriga fordringar            1 306                1 229     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            4 087                4 113     

Räntefond                   -                  9 086     

Likvida medel          36 974              13 250     

Summa omsättningstillgångar          83 423              58 178     

SUMMA TILLGÅNGAR          86 601              61 110     

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Aktiekapital             3 728                3 728     

Reservfond          20 288              20 288     

Bundet eget kapital          24 016              24 016     

Balanserade medel och periodens resultat          29 562                2 984     

Fritt eget kapital          29 562                2 984     

Summa eget kapital          53 578              27 000     

      

Leverantörsskulder            4 555                2 249     

Skatteskulder            4 522                2 283     

Övriga skulder            3 341              13 048     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          20 605              16 530     

Summa kortfristiga skulder          33 023              34 110     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          86 601              61 110     

 

 


