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• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 20,86 Mkr (11,43) 
• Resultatet efter finansiella poster var 9,27 Mkr (4,24) 
• Resultat per aktie 0,52 kr (0,24) 
• Likvida medel vid periodens slut 23,40 Mkr (7,74) 
 
• Bolaget har sålt och levererat 135 nya .XRY startpaket 
• 145 .XRY licenser har förnyats 
• Utvecklings- och säljavdelningarna har förstärkts 
 

 
 
 

VD kommenterar utvecklingen: 
 
Första halvåret visar på en bra tillväxt, för perioden ligger den på 44 %. Nettoomsättningen 
ökade med 82 % och resultatet med 118 % jämfört med samma period föregående år. För det 
andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 41 % och resultatet med 42 % jämfört med 
2006. 
 
 Resultatet ligger i paritet med bolagets näst bästa kvartal någonsin. Jag är medveten om att 
några kommer att betrakta resultatet som svagt men det bör ses i perspektivet av att MSAB 
genomgått en extrem tillväxt den senaste tiden och att det snarast är årets första kvartal som 
avviker. Pilarna pekar åt samma håll som tidigare det vill säga uppåt. Nyförsäljningen är 
fortsatt stark och förnyelsegraden exceptionell. 
 
Förnyelsegraden för .XRY-licenser låg för det andra kvartalet på höga 98 %. Ännu har ingen 
kund valt att avsluta licensen på grund av missnöje med produkten eller att man övergått till 
en konkurrerande produkt. Totalt har 145 kunder förnyat sin licens i det andra kvartalet, 135 
nya startpaket har sålts varav 127 inkluderar programlicens. Skillnaden beror på att vissa 
återförsäljare köper hårdvaran till lager och kompletterar med programlicenser när .XRY 
levereras till slutkund. 149 st nya licenser på SIM-id Cloner har sålts, vilket innebär att vissa 
gamla kunder valt att komplettera sin befintliga utrustning med denna funktion. Jämför man 
försäljningen av licenser mellan kvartal ett och två ser man att vi totalt sålt fler licenser i 
kvartal två. Att detta inte avspeglas i resultatet beror på skillnader i marginaler mellan olika 
marknader där vi säljer direkt eller via återförsäljare. Förnyelsevolymen är inte jämt spridd 
över dessa marknader utan varierar över tiden. 
 



 

Försäljningen av .XRY är kontinuerlig process. Orderläggande styrs i stor utsträckning av 
våra kunders budgetramar och upphandlingsmetoder. Vi ser nu att volymerna i 
upphandlingarna ökar, vilket ibland kan ge viss ryckighet i orderingång och försäljning.  
 
Personalförstärkningar har skett i såväl utvecklings- som i säljgruppen och organisationen 
anpassas kontinuerligt för att möta en fortsatt ökade efterfrågan. Vårt mål om att hålla fyra 
veckors leveranstid hålls, tack vare hårt arbete och effektivare produktion. 
 
Vi lanserar idag den första delen av MSABs nya hemsida www.msab.com . Det är den 
publika delen som nu finns tillgänglig. Den kommer att kompletteras med en sluten del för 
våra distributörer och återförsäljare samt en webbutik där kunder kan komplettera sina .XRY-
system med ytterligare kablar, tomma SIM-kort och även förnya sina licenser. 
 
Vårt mål med MSABs nya ansikte på webben är att öka närvaron och förbättra informationens 
kvalité och aktualitet. 
 
Field version av .XRY har presenterats för några utvalda kunder under det andra kvartalet och 
vi har fått positiv feedback, som underlättar modifiering och anpassning av produkten efter 
kundernas speciella krav och önskemål. Målgruppen för Field Version är omsorgsfull i sitt val 
av utrustning och vi förväntar oss inledande order under hösten. 
 
Utvecklingen av HeXRY fortgår och vi räknar med att kunna presentera en beta-version av 
produkten i slutet av september. Betaversionen kommer att vara begränsad i funktionalitet och 
fungera med ett fåtal telefonmodeller men ge en känsla för användargränssnitt och funktion. 
 
För att öka vår marknadsfokus och koncentrera säljinsatserna har jag beslutat att klassificera 
våra marknader i tre nivåer. I den översta nivån finns länder som har köpt stora volymer eller 
har stor potential att göra det. Bearbetning sker här genom egen säljare, personliga besök, 
kontakt med slutkunder, deltagande i lokala mässor och evenemang.  
 
I den andra nivån finns marknader med lägre potential som ligger geografiskt avlägset och 
vars språk vi inte behärskar. Här sker bearbetning huvudsakligen via återförsäljare med 
distansstöd från MSAB. Kunder inbjuds till internationella mässor och evenemang.  
 
I den lägsta nivån finns länder där vi bedömer att vår potential är låg och aktiva säljinsatser 
skulle ge svag eller ingen effekt alls.  PÅ dessa marknader reagerar vi på direkt förfrågan från 
slutkund. 
 
Vilka regioner som ingår i de olika nivåerna är ännu ej fastställt. 
 
Hösten kommer att bli intensiv och det tredje kvartalet har inletts med god orderingång 
 
Solna i augusti 2007 
 
 
Joel Bollö, VD 



 

 
Micro Systemations löpande kvartalsresultat: 
 
Tkr   Q205 Q305 Q405 Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207
        
Omsättning   3 148 2 632 4 905 5 116 6 326 5 887 8 607 11 956 8 902
        
Resultat   94 59 1 106 1 939 2 306 2 789 3 305 5 997 3 272
        
Ack resultat   9 68 1 174 1 939 4 245 7 034 10 339 5 997 9 269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

• .XRY gör det möjligt att snabbt tömma beslagtagna 
mobiltelefoner på dess innehåll. På några minuter kan 
informationen i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal, 
sparade telefonnummer, missade samtal, SMS, bilder, 
kalender, ljudfiler etc. Allt presenteras i en och samma 
rapport som .XRY genererar. I den framgår vilken telefon 
som avlästs vem som gjort avläsning mm. Rapporten 
lagras i ett krypterat filformat. 

 
 

Micro Systemation har sedan starten 1984 utvecklat och marknadsfört en rad innovativa och 
framgångsrika datakommunikationsprodukter. Bolagets B-aktie är sedan december 1999 noterad på 
NGM Equitys aktielista. (msab b) 
 



 

 
 
Kommentarer till rapporten 
 
Föreliggande rapport har granskats av bolagets revisor. 
Omsättning 
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 20,9 Mkr (11,4 Mkr). Omsättningen är i 
enlighet med förväntan. Orderingången på .XRY är fortsatt mycket god och förnyelsegraden 
över 98 %. 
 
Rörelsens kostnader 
Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 11,6 Mkr (7,2 Mkr). Personalkostnaderna 
under perioden uppgick till 5,9 Mkr (4,4 Mkr). Övriga externa kostnader uppgick till 3,1 Mkr 
(1,8 Mkr). 
 
Periodens resultat 
Resultatet för perioden blev 9,3 Mkr (4,2 Mkr), vilket är enligt förväntan. Alla 
utvecklingskostnader belastar resultatet direkt och någon aktivering av arbetet för egen 
räkning görs ej. 
 
Kommande rapporttillfällen 
9-månadersrapport  26 oktober 2007 
Bokslutsrapport   8 februari 2008 
 
 
Styrelsen intygar  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 
 
Solna 2007‐08‐04 
Henrik Tjernberg  Joel Bollö  Jan‐Olov Backman  Örjan Gatu  Jan Klingspor 
Ordförande  vd  Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 
 
 
 
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets 
hemsida www.msab.com. 
 
Frågor angående delårsrapporten ställs till VD Joel Bollö, Micro Systemation AB, 
 tel 08-739 02 70 eller på e-mail: joel.bollo@msab.com



 

 
Resultaträkningar   2007-01-01 2006-01-01 2007-04-01 2006-04-01 
     -2007-06-30 -2006-06-30 -2007-06-30 -2006-06-30 
Tkr         
         
Rörelsens intäkter        
Nettoomsättning    20 858  11 432  8 902  6 326  
         
         
Rörelsens kostnader       
Förändring varulager    -177  0  54  0  
Handelsvaror    -2 386  -1 048  -1 281  -512  
Övriga externa kostnader   -3 079  -1 773  -1 350  -783  
Personalkostnader    -5 946  -4 373  -3 075  -2 744  
Avskrivningar av materiella och       
immateriella anläggningstillgångar  -62  -22  -34  -11  
     -11 650  -7 216  -5 686  -4 050  
         
Rörelseresultat    9 208  4 216  3 216  2 276  
         
         
Resultat från finansiella investeringar      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  129  30  101  30  
Räntekostnader och liknande 
resultatposter  -68  -1  -45  0  
     61  29  56  30  
         
         
Resultat efter finansiella poster  9 269  4 245  3 272  2 306  
         
         
Resultat före skatt    9 269  4 245  3 272  2 306  
         
         
Skatt på årets resultat   0  0  0  0  
         
         
Periodens resultat    9 269  4 245  3 272  2 306  
 



 

 
Balansräkningar   
 2007-06-30 2006-06-30 
Tkr   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier 462  149  
Summa anläggningstillgångar 462  149  
   
   
Omsättningstillgångar   
   
   
Varulager   
Färdiga varor och handelsvaror 667  558  
   
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 5 138  4 657  
Övriga fordringar 381  176  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 184  274  
Kortfristiga placeringar 0  4  
 5 703  5 111  
   
   
Kassa och bank 23 403  7 736  
   
   
Summa omsättningstillgångar 29 773  13 405  
   
   
SUMMA TILLGÅNGAR 30 235  13 554  
 



 

 
Balansräkningar   
 2007-06-30 2006-06-30 
Tkr   
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital (17 720 000 aktier) 3 544  3 544  
Överkursfond 31 794  31 794  
Reservfond 12  12  
 35 350  35 350  
   
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst eller förlust -18 299  -28 638  
Periodens resultat 9 269  4 245  
 -9 030  -24 393  
   
Summa eget kapital 26 320  10 957  
   
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 852  556  
Övriga skulder 388  380  
Skatteskulder 43  0  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 632  1 661  
 3 915  2 597  
   
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 235  13 554  
   
   
POSTER INOM LINJEN   
Ställda säkerheter            Inga            Inga 
Avsvarsförbindelser            Inga            Inga 
 



 

 
Kassaflödesanalys   2007-01-01 2006-01-01 
     -2007-06-30 -2006-06-30 
Tkr       
       
Den löpande verksamheten     
       
Rörelseresultat    9 208  4 216  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   
      Avskrivningar    62  22  
       
Summa     9 270  4 238  
       
Erhållen ränta    129  30  
Erlagd ränta    -68  -1  
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   
förändringar av 
rörelsekapital   9 331  4 267  
       
Förändring i rörelsekapital     
      Förändringa av varulager   177  -201  
      Förändring av fordringar   -693  -1 226  
      Förändring kortfristiga skulder  -401  737  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 414  3 577  
       
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar  -84  -37  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -84  -37  
       
       
Förändring av likvida medel   8 330  3 540  
       
Likvida medel vid periodens början  15 072  4 181  
Likvida medel vid periodens slut  23 403  7 736  
       
       
       
Nyckeltal             
         
Soliditet, %  1)    87,1% 80,8% 
Antal aktier vid periodens utgång  17 720 000 17 720 000 
Resultat per aktie, SEK  2)   0,52 0,24 
Eget kapital per aktie, SEK  2)   1,49 0,62 
         
         
1) Eget kapital i förhållande till summa tillgångar    
2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut     
 


