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Delårsrapport januari – juni 2010  
 
 

Fortsatt stabil utveckling – frånvaro av större 
affärsavslut under kvartalet 
 

Andra kvartalet  

• Nettoomsättningen ökade med 4,0 procent till 17,4 (16,8) mkr  

• Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (3,1) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,5 procent jämfört med 
föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 18,5 procent 

• Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (1,9) mkr 

• Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,11) kr 

 

Januari – juni 
• Nettoomsättningen ökade med 4,8 procent till 37,5 (35,8) mkr  

• Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (8,8) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,7 procent jämfört med 
föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 24,6 procent 

• Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (5,9) mkr 

• Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,34) kr 

• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 20,4 (35,4) mkr  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 (3,5) 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 är noterat på NGM-börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999. 
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VD:s kommentar  

I ekonomiska termer ett slätstruket kvartal som landade under 
våra förväntningar. Efter kvartalets slut har vi sett effekten av 
att upphandlingarna koncentreras och blir större: stora orders 
från USA och Frankrike. 

Arbetsmässigt och utvecklingsmässigt var kvartalet dock långt 
ifrån lugnt. Det pågår och har pågått ett antal stora 
upphandlingar i marknaden. Stora upphandlingar ställer stora 
krav på resurser från potentiella leverantörer. Med vår allt 
starkare organisation klarar vi av dessa krav. Att vinna en 
upphandling kräver lokal marknadsnärvaro och kund-
kännedom. Därefter måste vi framstå som trovärdiga när det 
gäller kapacitet för specialanpassningar, produktion med korta 
leveranstider och volymleveranser. Dessutom, vilket är mycket 
viktigt, ska vi leverera förstklassig utbildning och support. Det 
gläder mig oerhört att kunna konstatera att Micro Systemation 
framstår som det globalt starkaste alternativet i detta 
perspektiv!  

Under kvartalet rekryterades fyra nya medarbetare inom 
utveckling, samt en inköps- och produktionsansvarig. Dessa 
kommer tillträda under sensommaren. Därtill har ytterligare tre 
medarbetare påbörjat sina anställningar som kontakterades 
upp under första kvartalet. Dessa inom försäljning i USA och 
England. Vi söker ytterligare några kundansvariga i framför allt 
USA där vi känner att potentialen finns för ytterligare 
bearbetning av marknaden. 

Under kvartalet lanserades version 5.0 av våra produkter. Vi 
har integrerat XRY Logical och XRY Physical till XRY 
Complete. Detta framför allt för att förenkla användandet, 
något som vi ser som avgörande för fortsatta framgångar. 

I slutet av maj arrangerade Micro Systemation nordens första 
”Mobile Forensic Seminar” där över 170 deltagare kom från  

 

 

 

 

 

 

hela Norden. Seminariet blev mycket uppskattat och vi siktar 
på att genomföra ett liknande även 2011. Micro Systemation 
har sedan starten fullständigt dominerat marknaden i Norden 
på området Mobile Forensics. 

 

Kursutbudet kompletterades vidare med en ren iPhone kurs 
som även tar ett mer analytiskt grepp på datahanteringen. 
Deltagarna blir utbildade i hur man på bästa sätt hanterar data 
från denna telefonmodell som rymmer oerhört mycket 
information. 

 

Kort sagt – ett kvartal vars intensitet inte till fullo avspeglas i 
det ekonomiska utfallet. 

 

Solna 20 augusti 

Joel Bollö, VD och Koncernchef 
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Verksamheten under kvartalet 

Marknad 
Europa – MSAB har en marknadsandel på närmare 90 
procent i England. Englands regering har nyligen presenterat 
budgetnedskärningar motsvarande 25 procent för all 
brottsutredande verksamhet som avses träda i kraft från och 
med 2011. Vi har under en längre tid känt av 
budgetåtstramningar samtidigt som bolagets försäljning 
fortfarande ökar totalt sett i landet.  
 
Bearbetningen av skattebrottsmyndigheterna i Tyskland börjar 
visa resultat och vi har i dagsläget försäljning i fyra delstater. 
Vi har också lyckats göra några strategiskt viktiga försäljningar 
i länder där vi tidigare inte haft så mycket närvaro. Bland 
annat kan nämnas Polen och Slovakien. Marknadsandelen i 
de nordiska länderna är fortsatt hög. 
 
USA – det andra kvartalets försäljning är präglat av många 
mindre affärer samt av större pågående upphandlingar som ej 
gick till avslut under kvartalet. Det är positivt att vi kan 
konstatera att USA bär sina egna kostnader utan stöd från 
moderbolaget. USA satsningen har med andra ord blivit 
lönsam inom loppet av knappt två år. 
 
Asien - Vi fortsätter vårt arbete med att vidareutveckla och 
etablera nya kontakter med återförsäljare som kan vara vår 
förlängda arm i denna stora region. Ett antal nya kunder har 
tillkommit under kvartalet, både i länder där vi tidigare sålt och 
i nya länder. Vi ser över möjligheterna att utöka vår lokala 
närvaro. 
 
Produkt 
Den stora händelsen under andra kvartalet var lanseringen av 
den fullt ut integrerade XRY Complete. Här ingår alltså både 
XRY Logical och Physical. Överlag har responsen varit 
mycket god för lanseringen och kunderna visar också stor 
uppskattning för vår supportverksamhet som beskrivs som 
professionell och snabb. Vår ambition är att hela tiden förenkla 
handhavandet av våra produkter och att se till att användarna 
har tillgång till ett kvalificerat stöd i sitt arbete. 
 

 

 
 
Kursverksamheten 
Under det första halvåret svarade utbildningsverksamheten för 
cirka 9 procent av den totala nettoomsättningen. Vi vet att det 
finns en bra potential i utbildningsverksamheten och som 
nämnts tidigare arbetar vi hårt för att kunna erbjuda kunderna 
fler och mer omfattande kurser. Allt detta för att kunden ska 
kunna få ut mesta möjliga av våra produkter.    
 
Vi har i dag anställda certifierade lärare både i Sverige, 
England och USA. Därutöver har vi certifierade partners som 
håller kurser runt om i världen där vi inte själva har möjlighet 
att täcka upp med egen personal, vilket har varit ett 
framgångsrikt koncept. Tillsammans har vi genomfört över 30 
kurser under det första halvåret. 
 
 
Medarbetare och organisation 
Försäljningen har under kvartalet varit under vår förväntan. 
Dock ser vi stora möjligheter framför oss och rustar därefter. 
Som tidigare nämnts har vi sedan en längre tid tillbaka haft ett 
stort behov av fler utvecklare. Vi har nu lyckats kontraktera 
fyra medarbetare som kommer stärka upp vår 
utvecklingsavdelning. Samtliga medarbetare kommer att 
påbörja sina tjänster under sensommaren.  
 
Som ett led i att utvecklingsavdelningen växer har vi valt att 
organisera om avdelningen som framöver kommer vara 
uppdelad i tre avdelningar. Vi tror att vi kommer se en ökad 
effektivitet genom denna uppdelning.  
 
Vi har också rekryterat en medarbetare som kommer vara 
ansvarig för inköp och produktion. Med de volymer vi har 
framför oss ser vi stora möjligheter till kostnadsbesparingar 
genom att mer aktivt arbeta med såväl existerande som nya 
inköpskanaler.  
 
 
 
 

Produktförsäljningen för perioden

Nyförsäljning

Licensförnyelse

Nyförsäljningen för perioden

XRY - Logical

XRY - Physical

XRY - Complete / 
upgrade

Field Version
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Viktiga händelser under kvartalet 
• I samband med lanseringen av version 5.0, som på ett 

mer användarvänligt sätt integrerar de båda produkterna 
.XRY och XACT, namnändras de för att framöver 
saluföras under det gemensamma varumärket XRY. 
Kunden kommer framöver ha möjlighet att välja mellan 
olika licensmodeller så som logical, fysical och complete. 
5.0 mottogs mycket väl av bolagets kunder. 

• Efter beslut på bolagsstämman i maj delade bolaget ut 
17,7 (11,5) mkr till aktieägarna. 

• I syfte att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs 
och därigenom öka likviditeten i bolagets aktie utsågs 
Remium till likviditetsgarant. 
 

Händelser efter periodens utgång 
• MSAB har under juli månad erhållit den största ordern 

någonsin med ett ordervärde motsvarande cirka 14 mkr 
och avser produkten Field Version 2. Beställaren är en 
stor amerikansk myndighet. 

• I början av augusti erhöll MSAB ytterligare en stor order 
från Franska Inrikesministeriet med ett ordervärde 
motsvarande cirka 6,5 mkr. 

• Med anledning av det förväntade svaga resultatet valde 
bolaget att så snart som möjligt efter kvartalets utgång 
meddela marknaden att omsättning och rörelseresultat 
kommer bli lägre än förväntat och kommunicerade detta 
genom ett pressmeddelande.   

 

Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen  

Omsättning och resultat 
Periodens omsättning präglades till stor del av många mindre 
affärer och vi har inte lyckats få in någon av de större affärer 
som ligger under upphandling. Trots allt ligger försäljningen 
strax över vad vi lyckades åstadkomma föregående år.  
För kvartalet ökade omsättningen med 4,0 procent till 17,4 
(16,8) mkr och motsvarande för perioden var ökningen 4,8 
procent och i mkr 37,5 (35,8).  
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 1,7 (3,1) mkr vilket 
innebär en rörelsemarginal på 9,5 (18,5) procent. För perioden 
uppgick rörelseresultatet till 4,7 (8,8) mkr vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på 12,7 (24,6) procent. 
 

Kostnader 
Kostnaden för handelsvaror är lägre för kvartalet jämfört med 
föregående år 2,4 (2,7) mkr vilket beror på omvärdering av en 
speciell kabeltyp. Detta har påverkat resultatet positivt med 
totalt 1,0 mkr, vilket genomfördes i samband med införandet 
av ett nytt affärssystem. Sett till perioden är kostnaden för 
handelsvaror väsentligt högre än jämförbar period föregående 
år 7,2 (5,2) mkr vilket i hög grad beror på valutakurs-

utvecklingen under det första kvartalet. En allmän lager-
uppbyggnad återspeglas också i balansräkningen.  
Personalkostnaderna har ökat med cirka 35 procent jämfört 
mot föregående års kvartal vilket är en konsekvens av att vi 
idag är 44 anställda jämfört med föregående år, då vi var 37 
anställda.  
Övriga externa kostnader ligger i paritet med föregående år 
sett till kvartalet och för perioden till och med något under. 
Detta beror till stor del på att vi tidigare valt att lägga mycket 
av administrationen på konsultbasis vilket vi nu själva tar hand 
om. 
Finansnettot ligger på jämförbar nivå med föregående år för 
kvartalet -0,1 (-0,1) mkr. Sett till perioden var finansnettot -0,4 
(0,4) mkr. Denna avvikelse förklaras främst av den stärkta 
kronan vilket vi drabbades hårt av under det första kvartalet. 
Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till 1,2 (1,9) mkr och 
för perioden till 3,2 (5,9) mkr. 
 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Micro Systemation har en fortsatt stark finansiell ställning med 
en soliditet om 67,1 (70,4) procent. Likvida medel samt 
kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens 
utgång till 20,4 (35,4) mkr.  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 
(3,5) mkr för perioden. Det totala kassaflödet för perioden 
uppgick till -17,0 (-1,8) mkr. Bolaget har under perioden 
betalat utdelning om 17,7 (11,5) mkr. 
 
 
Anställda 
Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 
44 (37). Medelantalet anställda uppgick till 42 (33). 
 

Övrigt 

Finansiella mål 
Styrelsen för Micro Systemation har under det gångna 
kvartalet kommunicerat bolagets långsiktiga finansiella mål. 
MSAB ska över den kommande treårsperioden sträva efter att 
nå minst 25 procents organisk omsättningstillväxt samt minst 
25 procents rörelsemarginal.   
 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Merparten av koncernens kostnader är i svenska kronor 
samtidigt som merparten av intäkterna är i olika utländska 
valutor vilka främst är USD, EUR och GBP.  
 
I och med att marknaden successivt mognar sker fler 
upphandlingar på en mer central nivå. Dessa upphandlingar 
innebär oftast större volymer men tar också längre tid vilket 
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kan leda till att försäljningstillväxten blir mer ojämn. Hårdare 
konkurrens riskerar också att leda till en större prispress. 
 
Då inga betydande förändringar har skett under kvartalet 
avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas 
till redogörelsen i senaste årsredovisningen på sidan 21. 

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 2.3 
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.  
 
 
Moderbolaget 
Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 41,2 (35,6) 
mkr varav 9,6 (0) mkr avser internförsäljning. Rörelseresultatet 
för perioden uppgick till 4,2 (11,7) mkr. 
 
 
Nya redovisningsprinciper 2010 
Koncernen 
Nya och reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC 
med tillämpning för koncernen från och med den 1 januari 

2010 har inte haft någon effekt på koncernens resultat eller 
finansiella ställning. 
 
Moderbolaget 
Enligt RFR 2.3 ska vissa av de ändringar som infördes i IAS 1 
2009 och som har tillämpats i koncernredovisningen även 
tillämpas i moderbolaget. Till följd av dessa ändringar 
presenteras en separat rapport över totalresultatet för 
moderbolaget i denna delårsrapport. 
 
 
Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående har förekommit under det 
gångna kvartalet. 
 

Kommande rapporter 
Delårsrapport  22 oktober 2010 

Bokslutskommuniké 4 februari 2011 

 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och press-
meddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com. 

 

Frågor angående delårsrapporten ställs till: 
VD och koncernchef Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: 
joel.bollo@msab.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msab.com/�
mailto:joel.bollo@msab.com�
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Undertecknade försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande 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.  

Solna 19 augusti 2010 

Micro Systemation AB 
Organisationsnummer 556244-3050 
 

 

Henrik Tjernberg   Joel Bollö 
Styrelseordförande   Verkställande direktör 

 

 

 

Jan-Olof Backman Örjan Gatu  Jan Klingspor 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 
 
 

 
 
 

Granskningsrapport  
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för 
Micro Systemation AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 
2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna 
finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 
Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
denna finansiella delårsinformation grundad på vår 
översiktliga granskning.  
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 gransknings-
åtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning 
och en betydligt mindre omfattning jämfört med den  

inriktning och omfattning som en revision enligt 
Revisionsstandard i Sverige, RS, 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.  

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella 
ställning per den 30 juni 2010 samt av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för den sexmånadersperiod som slutade per 
detta datum i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen.  

Stockholm den 19 augusti 2010 

Deloitte AB  

 

Fredrik Walméus  
Auktoriserad revisor 
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Koncernens resultaträkning  
     

       Alla belopp i tkr apr-jun jan-jun helår 

  2010 2009 2010 2009 jul 09-jun 10 2009 

Nettoomsättning         17 428             16 764             37 483             35 779             82 287             80 584     

Handelsvaror -         2 428     -         2 703     -         7 161     -         5 234     -       16 998     -       15 070     

Övriga externa kostnader -         3 858     -         3 946     -         7 097     -         7 204     -       12 718     -       12 825     

Personalkostnader -         9 376     -         6 932     -       18 281     -       14 360     -       35 881     -       31 961     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -            111     -              84     -            201     -            170     -            426     -            394     

Rörelsens kostnader -       15 773     -       13 665     -       32 740     -       26 968     -       66 023     -       60 250     

Rörelseresultat           1 655               3 099               4 743               8 811             16 264             20 334     

Finansnetto -            107     -            115     -            444                  389     -         1 048     -            215     

Resultat före skatt           1 548               2 984               4 299               9 200             15 216             20 119     

Skatt -            391     -         1 105     -         1 148     -         3 252     -         3 402     -         5 505     

Resultat efter skatt           1 157               1 879               3 151               5 948             11 814             14 614     

       

       
       Aktierelaterade nyckeltal 

      
       Alla belopp i tkr apr-jun jan-jun helår 

  2010 2009 2010 2009 jul 09-jun 10 2009 

Resultat per aktie  0,07  0,11  0,18  0,34  0,67  0,82  

Totalt antal utestående aktier         17 720             17 720             17 720             17 720             17 720             17 720     

Genomsnittligt antal aktier          17 720             17 720             17 720             17 720             17 720             17 720     

       

       

       Rapport över totalresultatet 
      

       Alla belopp i tkr apr-jun jan-jun helår 

  2010 2009 2010 2009 jul 09-jun 10 2009 

Resultat efter skatt           1 157               1 879               3 151               5 948             11 814             14 614     

Omräkningsdifferens -            140                    34                    21                    54                    65     -              16     

Periodens totalresultat           1 017               1 913               3 172               6 002             11 879             14 598     
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Koncernens balansräkning 
   

    Alla belopp i tkr 30-jun 31-dec 

  2010 2009 2009 

TILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar           2 214                     -                    942     

Materiella anläggningstillgångar           1 340               1 257               1 480     

Uppskjuten skattefordran              300                  914               1 259     

Summa anläggningstillgångar           3 854               2 171               3 681     

        

Färdiga varor och handelsvaror           4 074               2 061               1 771     

Kundfordringar         14 920             12 141             19 870     

Aktuell skattefordran           1 494                    68                     -       

Övriga fordringar           1 122               1 019                  606     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter           2 332               2 395               2 663     

Räntefond         11 857             13 342             13 341     

Likvida medel           8 579             22 107             25 621     

Summa omsättningstillgångar         44 378             53 133             63 872     

SUMMA TILLGÅNGAR         48 232             55 304             67 553     

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital         32 354             38 306             46 902     

        

Uppskjuten skatt                 -                 1 578                     -       

        

Leverantörsskulder           4 358               3 860               5 001     

Aktuella skatteskulder                 -                       -                 1 537     

Övriga skulder           2 067                  990               1 642     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           9 453             10 570             12 471     

Summa kortfristiga skulder         15 878             15 420             20 651     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER         48 232             55 304             67 553     

    Förändringar i koncernens eget kapital 
   

    Alla belopp i tkr 30-jun 31-dec 

  2010 2009 2009 

Ingående balans         46 902             43 822             43 822     

Totalresultat för perioden           3 172               6 002             14 598     

Utdelning -       17 720     -       11 518     -       11 518     

Utgående balans         32 354             38 306             46 902     
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Koncernens kassaflödesanalys 
   

    Alla belopp i tkr 30-jun 31-dec 

  2010 2009 2009 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital           1 249               6 254             15 187     

Förändring i rörelsekapital -            753     -         2 708     -         6 678     

Kassaflöde från den löpande verksamheten              496               3 546               8 509     

Förvärv av anläggningstillgångar -         1 302     -              25     -         1 414     

Kassaflöde från investeringsverksamheten -         1 302     -              25     -         1 414     

Utbetald utdelning -       17 720     -       11 518     -       11 518     

Förvärv/avyttring fondandelar           1 484               6 200               6 140     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -       16 236     -         5 318     -         5 378     

Periodens kassaflöde -       17 042     -         1 797               1 717     

Likvida medel vid periodens början         25 621             23 904             23 904     

Likvida medel vid periodens slut           8 579             22 107             25 621     
 

Kvartalsöversikt - koncernen 
        

           Alla belopp i tkr 2010 2009 2008 

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

Nettoomsättning, mkr 17,4 20,1 30,6 14,2 16,8 19,0 22,6 13,5 13,7 13,5 

Rörelseresultat, mkr 1,7 3,1 11,2 0,3 3,1 5,7 7,9 5,0 4,0 5,3 

Rörelsemarginal, % 9,5 15,5 36,8 2,1 18,5 30,0 35,2 37,3 29,5 39,1 

Resultat per aktie, kr 0,07 0,11 0,47 0,02 0,11 0,23 0,47 0,21 0,19 0,19 

Avkastning på eget kapital, % 3,3 4,2 18,3 1,0 4,5 9,1 20,2 11,2 9,6 10,7 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,0 7,4 25,3 0,8 9,5 14,0 23,5 16,7 14,6 17,6 

Soliditet, % 67,1 76,2 69,4 73,2 70,4 74,3 71,2 75,6 80,6 80,2 

Substansvärde per aktie, kr 1,83 2,77 2,65 2,18 2,16 2,70 2,47 2,09 2,54 2,35 

           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 med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital 

Soliditet, % Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 

Substansvärde per aktie, kr Tillgångar minus skulder dividerat på antal utestående aktier 
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Moderbolagets resultaträkning 
   

    Alla belopp i tkr jan-jun helår 

  2010 2009 2009 

Nettoomsättning         41 156             35 584           101 903     

Handelsvaror -       16 788     -         5 234     -       45 120     

Övriga externa kostnader -         5 064     -         6 398     -       10 880     

Personalkostnader -       14 892     -       12 086     -       26 258     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -            169     -            170     -            336     

Summa rörelsens kostnader -       36 913     -       23 888     -       82 594     

Rörelseresultat           4 243             11 696             19 309     

Finansnetto -            419                  385     -            204     

Resultat efter finansiella poster           3 824             12 081             19 105     

Avsättning upplösning periodiseringsfond                 -                       -                 6 000     

Skatt  -         1 006     -         3 252     -         6 749     

Periodens resultat           2 818               8 829             18 356     

    

    

    Rapport över totalresultatet 
   

    Alla belopp i tkr jan-jun helår 

  2010 2009 2009 

Resultat efter skatt           2 818               8 829             18 356     

Omräkningsdifferens                 -                       -                       -       

Periodens totalresultat           2 818               8 829             18 356     
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Moderbolagets balansräkning  
   

    Alla belopp i tkr 30-jun 31-dec 

  2010 2009 2009 

TILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar           2 214                     -                    942     

Materiella anläggningstillgångar           1 124               1 136               1 244     

Andelar i koncernföretag                  6                      6                      6     

Summa anläggningstillgångar           3 344               1 142               2 192     

        

Färdiga varor och handelsvaror           4 074               2 061               1 772     

Kundfordringar         18 630             16 080             20 604     

Aktuell skattefordran           2 270                  980               1 259     

Övriga fordringar              780                  827               1 484     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter           2 332               2 395               2 663     

Räntefond         11 857             13 342             13 341     

Kassa & bank           7 192             21 558             24 965     

Summa omsättningstillgångar         47 135             57 243             66 088     

SUMMA TILLGÅNGAR         50 479             58 385             68 280     

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Aktiekapital (17 720 000)           3 544               3 544               3 544     

Reservfond         20 288             20 288             20 288     

Bundet eget fritt kapital         23 832             23 832             23 832     

Balanserad vinst eller förlust           5 165               4 529               4 528     

Periodens resultat           2 818               8 829             18 356     

Fritt eget kapital           7 983             13 357             22 884     

Summa eget kapital         31 815             37 189             46 716     

        

Obeskattade reserver                 -                 6 000                     -       

        

Leverantörsskulder           7 691               3 648               6 317     

Skatteskulder                 -                       -                 1 203     

Övriga skulder           1 907                  979               1 575     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           9 066             10 569             12 469     

Kortfristiga skulder         18 664             15 196             21 564     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER         50 479             58 385             68 280     
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