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Delårsrapport januari – september 2012  

Micro Systemation AB (Publ) Nasdaq OMX Stockholm Small Cap: MSAB B 

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2012 klockan 08:00 

CEST. 

Analysverktyget XAMN lanserat! 

 
Tredje kvartalet  

 Nettoomsättningen uppgick till 31,3 (35,3) mkr  

 Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (12,2) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 9,7 (34,6) procent  

 Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (8,3) mkr 

 Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,47) kr 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,9 (-1,2) mkr 

 

Januari - september 

 Nettoomsättningen uppgick till 82,0 (89,3) mkr  

 Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (20,1) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 4,1 (22,5) procent  

 Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (13,3) mkr 

 Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,75) kr 

 Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 36,5 (38,1) mkr 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (6,2) mkr 

 

 

Kort om Micro Systemation 
Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i 
Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-
standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även 
återskapa raderad information och ger därmed en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna 
kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. 
Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX 
Stockholm under kortnamnet MSAB B. 
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VD:s kommentar 

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 31,3 (35,3) 

mkr och rörelseresultatet blev 3,0 (12,2) mkr. Både försäljning 

och resultat ligger därmed väsentligt under föregående års 

siffror för motsvarande period. Nedgången i omsättning kan i 

huvudsak förklaras av att en större (16,2 mkr) erhållen 

kundorder på kundens begäran kommer levereras först under 

det fjärde kvartalet och därmed även till 70 procent (i enlighet 

med våra redovisningsprinciper) kommer att intäktsredovisas 

då. Resultatförsämringen är en funktion av den lägre 

omsättningen samt även av högre kostnader kopplade till den 

strategiska satsningen på en breddad produktportfölj och 

geografisk expansion.  

Marknadsläget generellt känns oförändrat jämfört med 

föregående år. Det finns ett stort intresse för våra produkter, 

men budgetåtstramningar gör att beslutsprocesserna ofta är 

långa. Behovet i användarorganisationerna av att avläsa, 

processa, analysera och tolka information från mobila enheter 

ökar, vilket innebär att tillgång till effektiva verktyg blir allt 

viktigare. 

Mot ovanstående bakgrund kändes det extra spännande att 

förhandsvisa XAMN i augusti på HTCIA konferensen i 

Philadephia. XAMN är ett verktyg som gör att användaren 

snabbt kan tolka och jämföra den information som utvunnits ur 

en mobiltelefon (t ex via XRY, men även via andra 

konkurrerande lösningar) med liknande information från 

hundratals andra avlästa mobiltelefoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet presenteras på ett grafiskt smart sätt som är lätt att 

överblicka. XAMN kan spara värdefull tid vid polisiärt och 

millitärt arbete och visa samband som i många fall skulle vara 

mycket svåra att upptäcka med manuell analys. Mottagandet 

av XAMN har varit enormt positivt. Orderläggning påbörjas i 

november och första leverans beräknas till slutet av året.  

MSAB fortsätter att arbeta mot det strategiska målet att dels 

hantera hela kedjan med avläsning, analys och tolkning av 

information från mobila enheter, dels att paketera produkterna 

utefter de miljöer våra kunder befinner sig i. Detta arbete 

kommer väsentligt att påverka våra kunders möjlighet att på 

ett enkelt, kostnadseffektivt och rättssäkert sätt hantera den 

lavinartade ökningen av infomation i mobila enheter som 

beslagtas i samband med brottsutredningar, militära 

operationer och underrättelsearbete. 

Kommande produktlanseringar, liksom XAMN, syftar till att 

bredda vår marknad betydligt. När hantering av information i 

mobila enheter blir ”affärskritiskt” för våra användare, ökar 

också på sikt det tilldelade budgetutrymmet.   

Stockholm i oktober 2012 

Joel Bollö, VD
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Verksamheten under kvartalet  

Marknad 

EMEA & Latinamerika – återlicenseringen på de tyskspråkiga 

markaderna är fortsatt god och i princip samtliga licenser har 

förnyats under kvartalet. Försäljningen har varit god även i 

Frankrike där inköpen sker mer centraliserat och avrop görs 

från ramavtal. Bolagets satsning på lokal närvaro i 

Latinamerika har under kvartalet resulterat i affärer både i 

Venezuela och Brasilien. 

  

Nordamerika – orderingången har varit god under kvartalet 

med betydande leveranser till flera olika organisationer. 

Tidigare annonserad order om motsvarande 16,2 mkr kommer 

att levereras under det fjärde kvartalet. 

 

Asien och CIS – större order erhölls och levererades till kund i 

Kina, där kundbearbetningen nu sker med lokalt stationerad 

personal. Även den ryska marknaden bearbetas med lokal 

personal, vilket har resulterat i bolagets första order därifrån.   

 

 

 

Produkter 

Bolaget presenterade en ny produkt på HTCIA mässan i 

Pennsylvania, USA. Syftet med produkten är att förbättra och 

underlätta analysarbetet, samt att på ett enklare sätt finna 

samband mellan olika telefoner. Produkten kommer att 

saluföras under namnet XAMN.  Produken marknadsförs 

intensivt och en första beta-version kommer att distribueras till 

utvalda referenskunder under senhösten.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Utbildningar 

Under det gångna kvartalet svarade kursverksamheten för 1,4 

(1,7) mkr av den totala nettoomsättningen vilket motsvarar 

cirka 5 (5) procent.  

Viktiga händelser under kvartalet 

 Europeiska patentmyndigheten, EPO, beviljade Radio 

Tactics Limited ett patent avseende metoder för att 

kopiera SIM- och USIM-kort på ett sätt som får 

mobiltelefoner att inte ansluta till operatörsnätverk. För 

ytterligare information hänvisas till Bolagets pressrelease 

den 3 juli i år.  

 Bolagets nya produkt XAMN presenterades på mässa i 

USA, med beräknad införsäljning under senhösten. 

 Erhöll större order från USA på motsvarande 16,2 mkr. 
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Kommentarer till den finansiella 

utvecklingen  

Omsättning och resultat 

Koncernens omsättning minskade under det tredje kvartalet 

med 11,4 procent till 31,3 (35,3) mkr och för perioden med 8,2 

procent till 82,0 (89,3) mkr. Valutajusterat minskade 

omsättningen med 13,3 procent för kvartalet och med 10,8 

procent för perioden. 

 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,0 (12,2) mkr vilket 

motsvarar en rörelsemarginal på 9,7 (34,6) procent. För 

perioden uppgick rörelseresultatet till 3,3 (20,1) mkr vilket 

motsvarar en rörelsemarginal på 4,1 (22,5) procent. 

Valutajusterat uppgick rörelsemarginalen för kvartalet till 8,2 

procent och för perioden till 2,3 procent.  

 

 

Kostnader 

Kostnaden för handelsvaror blev något lägre än föregående år 

och uppgick för kvartalet till 5,7 (6,0) mkr. För perioden 

uppgick kostnaden för handelsvaror till 12,2 (16,8) mkr där 

skillnaden främst utgörs av negativa valutaeffekter under 

föregående år. 

 

Kvartalets övriga externa kostnader uppgick till 8,1 (5,5) mkr 

och för perioden till 21,3 (15,9) mkr. Den högre kostnadsnivån 

beror på att bolaget bar dubbla lokalhyror under kvartalet, på 

merkostnader för den utökade personalstyrkan samt på ökade 

kostnader i samband med nyetableringar.  

 

Personalkostnaderna har under kvartalet ökat med 23,7 

procent jämfört med föregående år. För kvartalet uppgick 

personalkostnader till 14,0 (11,3) mkr och för perioden till 44,1 

(35,7) mkr. 

Finansnettot uppgick till -0,1 mkr (0,2) mkr för kvartalet och till 

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

av omvärdering av likvida medel i utländsk valuta. 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 2,0 (8,3) mkr och för perioden till 2,2 (13,3) mkr. 

 

 
Rörelsemarginalen varierar kraftigt mellan kvartalen. I grafen representerar 

rörelsemarginalen ett genomsitt av de senaste tolv månaderna vid 

respektive kvartals utgång. 

 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 54,3 (59,9) 

procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

för kvartalet till -0,9 (-1,2) mkr och för perioden till 2,6 (6,2) 

mkr. Det totala kassaflödet för kvartalet inklusive återläggning 

av avsättning till fondandelar samt utdelning uppgick till -1,0 (-

1,4) mkr och för perioden till 0,2 (5,1) mkr. Likvida medel samt 

kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 36,5 

(38,1) mkr. 

Medarbetare och organisation 

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 

77 (61). Medelantalet anställda uppgick till 74 (56). 
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Övrigt 

Finansiella mål 

Micro Systemation publicerade i juni 2010 långsiktiga 

finansiella mål, innebärande att bolaget över den kommande 

treårsperioden ska sträva efter att i genomsnitt nå minst 25 

procents organisk omsättningstillväxt samt minst 25 procents 

rörelsemarginal.   

Säsongseffekter 

Micro Systemation 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 något starkare 

än övriga kvartal under ett kalenderår.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
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 2011. Årsredovisningen finns 

tillgänglig på bolagets hemsida. 

Redovisningsprinciper 

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 ej annat anges nedan, 

med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet 

av den senaste årsredovisningen.  

Nya och reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC 

med tillämpning för moderbolaget och koncernen från och 

med den 1 januari 2012 har inte haft någon effekt på 

moderbolaget och koncernens resultat eller finansiella 

ställning. 

Moderbolaget 

Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 62,8 (75,7) 

mkr varav 27,7 (37,1) mkr avser internförsäljning. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,5 (19,8) mkr. 

Periodens investeringar uppgick till -2,3 (-1,0) mkr. 

 

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner med närstående har förekommit under 

kvartalet.  

Årsstämma 

Micro Systemations årsstämma 2013 kommer att äga rum den 

7:e maj kl 18:00 i summits lokaler på Hornsbruksgatan 23 i 

Stockholm. Ärenden skall ha inkommit senast den 1:a februari 

för att kunna behandlas på stämman.  

 

Kommande rapporter 

Bokslutskommuniké     1 februari 2013 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och 

pressmeddelanden finns på bolagets hemsida 

www.msab.com. 

Frågor ställs till: 

VD och koncernchef Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: 

joel.bollo@msab.com 
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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 18 oktober 2012 

Micro Systemation AB 

Organisationsnummer 556244-3050 

 

Henrik Tjernberg Joel Bollö  Jan Klingspor 

Styrelseordförande Verkställande direktör Styrelseledamot 

Ulf Arnetz  Jan-Olof Backman Katarina G Bonde  

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

Örjan Gatu    

Styrelseledamot

Granskningsrapport  
Inledning  

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Micro Systemation AB (Publ) för perioden 1 januari till 30 

september 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 

delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport 

grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning  
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av 

finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 

hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta 

andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder 

som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla 

viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 

översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats  

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för 

moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.  
 
 
Stockholm den 18 oktober 2012  
Deloitte AB  
 
 
Erik Olin  
Auktoriserad revisor 
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Koncernens resultaträkning  
     

       Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2012 2011 2012 2011 okt 11-sep 12 2011 

Nettoomsättning           31 289               35 309               82 034               89 320             122 825             130 111     

Handelsvaror -          5 731     -          5 965     -        12 183     -        16 823     -        20 682     -        25 322     

Övriga externa kostnader -          8 067     -          5 510     -        21 348     -        15 908     -        27 831     -        22 391     

Personalkostnader -        14 011     -        11 321     -        44 143     -        35 722     -        59 471     -        51 051     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -             458     -             286     -          1 028     -             800     -          1 523     -          1 295     

Rörelsens kostnader -        28 267     -        23 082     -        78 703     -        69 254     -      109 508     -      100 059     

Rörelseresultat             3 022               12 227                 3 331               20 066               13 317               30 052     

Finansnetto -               97                    229     -             142     -             430                    129     -             159     

Resultat före skatt             2 925               12 456                 3 190               19 636               13 447               29 893     

Skatt -             912     -          4 178     -             975     -          6 340     -          4 040     -          9 405     

Resultat efter skatt             2 012                 8 278                 2 215               13 296                 9 407               20 488     

       

       
Aktierelaterade nyckeltal 

      

         jul-sep jan-sep helår 

  2012 2011 2012 2011 okt 11-sep 12 2011 

Resultat per aktie före utspädning, kr  0,11 0,47 0,12 0,75 0,53 1,16  

Resultat per aktie efter utspädning, kr  0,11 0,46 0,12 0,75 0,53 1,15  

Totalt antal utestående aktier, tusental           17 720               17 720               17 720               17 720               17 720               17 720     

Genomsnittligt antal aktier, tusental           17 720               17 720               17 720               17 720               17 720               17 720     

Vägt genomsnittligt antal aktier för potentiella 
stamaktier till följd av incitamentsprogram, tusental                  78                      88                      79                    108                      79                    110     

Genomsnittligt antal utestående aktier efter 
utspädning, tusental           17 798               17 808               17 799               17 828               17 799               17 830     

       

       
Rapport över totalresultatet 

     

       Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2012 2011 2012 2011 okt 11-sep 12 2011 

Resultat efter skatt             2 012                 8 278                 2 215               13 296                 9 407               20 488     

Övrigt totalresultat:                  -                        -               

Valutakursdifferenser -             142                    108     -             117                      12     -               64                      65     

Kassaflödessäkring -             822                 1 071     -          1 553                    854     -             655                    199     

Skatt på poster i övrigt totalresultat                216     -             282                    409     -             225                    581     -               52     

Periodens totalresultat             1 264                 9 175                    953               13 937                 9 269               20 699     
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Koncernens balansräkning 
   

    Alla belopp i tkr 30-sep 31-dec 

  2012 2011 2011 

TILLGÅNGAR       

Immateriella tillgångar              1 930                  2 436                  2 352     

Materiella anläggningstillgångar              2 600                  1 174                     841     

Uppskjuten skattefordran                 306                     262                     350     

Summa anläggningstillgångar              4 836                  3 872                  3 543     

        

Färdiga varor och handelsvaror              6 588                  3 193                  3 010     

Kundfordringar            17 408                26 275                25 271     

Skattefordringar              6 355                  7 529                  1 067     

Övriga fordringar              1 822                  1 793                  1 242     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              2 150                  2 110                  1 807     

Räntefond            10 917                15 615                15 732     

Likvida medel            25 620                22 493                38 490     

Summa omsättningstillgångar            70 860                79 006                86 618     

SUMMA TILLGÅNGAR            75 697                82 878                90 161     

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital            41 096                49 604                56 699     

        

Leverantörsskulder              8 706                  4 093                  3 917     

Aktuella skatteskulder                 150                  5 185                     203     

Övriga skulder              4 577                  5 483                  4 754     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            21 168                18 514                24 589     

Summa kortfristiga skulder            34 601                33 275                33 462     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            75 697                82 878                90 161     

    

    
Förändringar i koncernens eget kapital 

   

    Alla belopp i tkr 30-sep 31-dec 

  2012 2011 2011 

Ingående balans            56 699                48 845                48 845     

Totalresultat för perioden                 953                13 937                20 699     

Incitamentsprogram              1 164                     998                  1 330     

Utdelning -         17 720     -         14 175     -         14 176     

Nyemission                   -                       184                     184     

Återköp aktier                   -       -              184     -              184     

Utgående balans            41 096                49 604                56 699     
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Koncernens kassaflödesanalys 
     

      Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2012 2011 2012 2011 2011 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital         1 119             9 296     -      1 108           11 476           20 831     

Förändring i rörelsekapital -      2 027     -    10 500             3 689     -      5 325             1 674     

Kassaflöde från den löpande verksamheten -         909     -      1 204             2 580             6 151           22 505     

Förvärv av anläggningstillgångar -         102     -         238     -      2 365     -      1 004     -      1 082     

Förvärv/avyttring fondandelar                0             2 422             5 033     -    10 827     -    10 670     

Kassaflöde från investeringsverksamheten -         102             2 185             2 668     -    11 830     -    11 752     

Utbetald utdelning              -                    -       -    17 720     -    14 176     -    14 176     

Nyemission              -                    -                    -                  184                184     

Åkerköp aktier              -                    -                    -       -         184     -         184     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten              -                    -       -    17 720     -    14 176     -    14 176     

Periodens kassaflöde -      1 010                981     -    12 471     -    19 855     -      3 423     

Likvida medel vid periodens början       27 202           20 445           38 490           42 711           42 711     

Omräkningsdifferens i likvida medel -         571             1 068     -         398     -         362     -         798     

Likvida medel vid periodens slut       25 620           22 493           25 620           22 493           38 490     

 

Kvartalsöversikt - koncernen 
         

   2012 2011 2010 

  kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv4 kv 3 kv 2 kv 1 

Nettoomsättning, mkr 31,3 24,2 26,6 40,8 35,3 24,6 29,4 54,8 31,8 17,4 20,1 

Rörelseresultat, mkr 3,0 -2,8 3,2 10,0 12,2 2,5 5,4 17,4 8,0 1,7 3,1 

Rörelsemarginal, % 9,7 -11,8 11,9 24,5 34,6 10,0 18,3 31,7 25,1 9,5 15,5 

Resultat per aktie, kr 0,11 -0,09 0,10 0,41 0,47 0,09 0,19 0,72 0,32 0,07 0,11 

Avkastning på eget kapital, % 4,4 -4,1 3,3 13,6 19,1 4,4 6,8 26,8 15,2 3,3 4,2 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,4 -4,4 6,3 19,4 30,1 7,6 10,8 37,1 21,3 5,0 7,4 

Soliditet, % 54,3 57,0 68,1 62,9 59,9 57,8 69,1 56,5 47,4 67,1 76,2 

Substansvärde per aktie, kr 2,32 2,25 3,35 3,20 2,80 2,26 2,94 2,76 2,09 1,83 2,77 

            
Definitioner                     

Rörelsemarginal, % Resultat före finansiella poster i förhållande till nettoomsättning 

Resultat per aktie, kr  Resultat efter skatt i förhållande till antal utestående aktier  

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 
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Moderbolagets resultaträkning 
  

   Alla belopp i tkr jan-sep 

  2012 2011 

Nettoomsättning             62 849                 75 666     

Handelsvaror -          12 068     -          16 202     

Övriga externa kostnader -          15 344     -          11 455     

Personalkostnader -          33 870     -          27 537     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -            1 031     -               702     

Summa rörelsens kostnader -          62 313     -          55 897     

Rörelseresultat                  537                 19 769     

Finansnetto -               145     -               496     

Resultat före skatt                  392                 19 273     

Skatt  -               103     -            5 068     

Resultat efter skatt                  289                 14 205     

   

   

   
Rapport över totalresultatet 

  

   Alla belopp i tkr jan-sep 

  2012 2011 

Resultat efter skatt                  289                 14 205     

Kassaflödessäkring -            1 354                      854     

Skatt på poster i övrigt totalresultat                  356     -               225     

Periodens totalresultat -               710                 14 834     
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Moderbolagets balansräkning  
  

   Alla belopp i tkr 30-sep 

  2012 2011 

TILLGÅNGAR     

Immateriella tillgångar              1 930                  2 436     

Materiella anläggningstillgångar              2 547                  1 055     

Uppskjuten skattefordran                 306                     262     

Andelar i koncernföretag                     6                         6     

Summa anläggningstillgångar              4 789                  3 760     

      

Färdiga varor och handelsvaror              5 534                  3 193     

Kundfordringar            18 623                33 115     

Aktuell skattefordran              6 408                  1 854     

Övriga fordringar              1 717                  1 410     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              2 140                  2 068     

Räntefond            10 917                15 615     

Likvida medel            12 040                  8 070     

Summa omsättningstillgångar            57 379                65 324     

SUMMA TILLGÅNGAR            62 168                69 084     

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Aktiekapital               3 728                  3 728     

Reservfond            20 288                20 288     

Bundet eget kapital            24 016                24 016     

Balanserad medel och periodens resultat            12 439                24 986     

Fritt eget kapital            12 439                24 986     

Summa eget kapital            36 455                49 002     

      

Leverantörsskulder              8 566                  6 454     

Övriga skulder              4 088                  3 434     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            13 059                10 194     

Summa kortfristiga skulder            25 714                20 082     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            62 168                69 084     

 

 

 

 

 

 


