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 Nettoomsättningen ökade med 0,9 procent till 52,0 (51,5) mkr, (4,3 procent i lokala valutor) 

 Rörelseresultatet minskade till 8,5 (10,1) mkr  

 Rörelsemarginalen uppgick till 16,3 (19,5) procent (18,0 procent i lokala valutor) 

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

 Resultat per aktie uppgick till 0,35 (0,34) kr 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (6,0) mkr 

 

 

 Nettoomsättningen minskade med -3,2 procent till 98,8 (102,1) mkr (-1,0 procent i lokala valutor) 

 Rörelseresultatet minskade till 13,8 (22,9) mkr  

 Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 (22,4) procent, (15,3 procent i lokala valutor) 

 Resultat efter skatt uppgick till 9,8 (17,2) mkr 

 Resultat per aktie uppgick till 0,54 (0,95) kr 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 (22,7) mkr 

 Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 78,6 (70,2) 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. 

 

 

 



  

 

Omsättning uppgår till 98,8 (102,1) mkr för årets första 

sex månader. Rörelseresultatet är 13,8 (22,9) mkr, vilket 

motsvarar en rörelsemarginal på 14,0 (22,4) procent. I det 

andra kvartalet uppgår omsättningen till 52,0 (51,5) mkr. 

Det är den största omsättningen för andra kvartalet 

någonsin i bolagets historia. Valutajusterat är 

försäljningstillväxten 4,3 procent för andra kvartalet.  

 

I början av året lanserade vi MSAB Ecosystem. En 

produktfamilj som tar ett helhetsgrepp på mobile 

forensics. Under våren och försommaren har vi haft en 

mycket intensiv period där vi funnits med på flera mässor 

och gjort andra aktiviteter, för att presentera MSAB 

Ecosystem. Mottagandet har varit mycket positivt. Att de 

forensiska labben inte hinner läsa av lika många telefoner 

som de önskar, är ett faktum. Vårt erbjudande, som kan 

hjälpa dem att bli ännu mer effektiva, ser de som en smart 

och effektiv lösning.  

 

Det är få saker som gett polisen så bra möjligheter till 

bevissäkring som mobiltelefonen. Samtidigt har det nog 

heller aldrig funnits något som utmanat polisen lika 

mycket. För att maximera nyttan av innehållet i mobila 

enheter räcker det inte längre med att de forensiska labben 

hanterar beslagtagna mobiltelefoner. Samtliga avdelningar 

inom polisen behöver ta del av resultatet från 

avläsningarna.  

 

Våra beräkningar visar att även om polisen i 90 procent av 

fallen, behöver eller skulle behöva, ta del av innehållet från 

beslagtagna mobiltelefoner, så satsar myndigheterna 

endast några få procent av sina budgetar på mobile 

forensics. Det är inte av illvilja man gör den här 

prioriteringen utan utvecklingen har helt enkelt gått för 

fort. Jag har förståelse för att det tar tid att förändra en 

organisation och att omprioritera resurser så att de gör 

maximal nytta. Därför bearbetar vi nu, i allt högre grad än 

tidigare, beslutfattare högre upp i organisationerna, så att 

de får ökad förståelse för hur de bättre kan prioritera sina 

satsningar. 

 

Det är spännande och givande att arbeta med våra kunder 

på en allt mer strategisk nivå. Arbetet är långsiktigt och 

nödvändigt. Jag tror inte att det finns en enda 

polisorganisation som inte kommer att behöva se över sina 

processer hur de ska hantera mobiltelefoner.  

 

Bearbetningen med att få olika myndigheter att förändra 

sitt arbete tar tid. Även om det är många som tycker att 

MSAB Ecosystem skulle vara en bra lösning för dem, så är 

det svårt att göra snabba förändringar.  

 

Det finns några kunder som har gått i bräschen och som 

redan nu har börjat tänka i dessa banor. En av dessa är 

London Metropolitan Police och flera andra är på väg.   

 

Kryptering är en annan stor utmaning som våra kunder har 

att hantera. Många telefoner har idag krypterat sin 

information på ett sätt som gör det svårare att komma åt 

innehållet. Denna utmaning måste hanteras på olika sätt. 

Precis som tidigare levererar vi lösningar som blir allt mer 

avancerade och med hjälp av våra lösningar kommer 

kunderna åt innehållet i allt fler av de krypterade 

telefonerna.  

 

Vi fortsätter att missionera och att bearbeta beslutsfattare 

både i Europa och USA för en standard som hanterar både 

utmaningen med den personliga integriteten och samtidigt 

gör det möjligt att komma åt innehåll i samtliga 

beslagtagna mobiltelefoner. 

 

Vår lösning för en sådan standard heter FACT och jag anser 

att det är det mest seriösa förslag som framförts än så 

länge. Det löser dilemmat som beslutsfattare har i 

balansen mellan integritet och rättssäkerhet. 

 

Jag ser fram emot andra halvåret 2016 som kommer att 

vara fortsatt utmanande men samtidigt fullt av nya 

möjligheter.  

 

 

Stockholm i juli 2016 

 

Joel Bollö 

Verkställande direktör 

  



  
  

 

EMEA & Latinamerika – regionen är den största i bolaget och 

står för ca 47 % av nettoomsättningen. Latinamerika till-

sammans med Middle East/Africa har uppvisat den största 

tillväxten under kvartalet.  Storbritannien visar god tillväxt och 

är omsättningsmässigt fortsatt den största enskilda 

marknaden inom regionen. Omsättningen i regionen växer 

med 46 procent jämfört med föregående år. 

 

Nordamerika – flera affärer av återkommande karaktär har 

slutits under kvartalet. Volymerna är något lägre jämfört med 

föregående period. Omsättningen i regionen har minskat med 

8 procent jämför med föregående år.  

 

Asien och CIS – omsättningen uppnådde inte rekordkvartalet 

från föregående år. Myndigheter i Australien står för en hög 

licensförnyelsegrad och Australien är fortfarande den störst 

enskilda marknaden inom regionen. Omsättningen i regionen 

har minskat med 43 procent jämfört med föregående år.  

Utvecklingen av de nya produkterna inom konceptet ”The MSAB 

Ecosytem” har fortsatt. De första produkterna inom Ecosystem 

lanserades under kvartalet enligt plan. XAMN Spotlight har 

utvecklats och lanserats för effektiv och snabb analys och 

rapportering av data. Produkten har utvecklats som stöd för 

bland annat brottsutredare att effektivt identifiera viktig 

information och för att lösa brott snabbare. En ny version av 

XRY, för att extrahera och återskapa data, har lanserats under 

kvartalet.  

 

Utbildnings- och kursverksamheten har utökats med flertal 

nya avancerade kurser för produkterna inom konceptet 

Ecosystem. Genomförande av de nya kurserna har inte fått 

genomslag under kvartalet. Omsättningen låg på samma 

nivå som under föregående år. Utbildningsverksamheten 

utgör 10 (10) procent av nettoomsättningen.  

 Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna på 

motsvarande 2,20 kr per aktie.  

 Ett nytt dotterbolag har etablerats i Singapore. 

 Henrik Bergentoft har tillsatts som ny CFO med 
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Koncernens nettoomsättning ökade under det andra kvartalet 

med 0,9 procent till 52,0 (51,5) mkr men minskade för 

perioden med -3,2 procent till 98,8 (102,1) mkr. I lokala 

valutor ökade nettoomsättningen med 4,3 procent för 

kvartalet men minskade med -1,0 procent för perioden.  

 

Kostnaderna för handelsvaror uppgick för kvartalet till 1,8 

(3,8) mkr och för perioden till 5,7 (6,5) mkr. 

Kvartalets övriga externa kostnader uppgick till 14,5 (13,0) 

mkr och för perioden till 25,7 (24,6) mkr.  

Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till 26,8 (24,3) mkr 

och för perioden till 52,8 (47,2).  

 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 8,5 (10,1) mkr vilket 

motsvarar en rörelsemarginal på 16,3 (19,5) procent. För 

perioden uppgick rörelseresultatet till 13,8 (22,9) mkr vilket 

motsvarar en rörelsemarginal på 14,0 (22,4) procent. I lokala 

valutor uppgick rörelsemarginalen för kvartalet till 18,0 

procent och för perioden till 15,3 procent.  

 

  
 

 

 

Finansnettot uppgick till 0,5 (-1,3) mkr för kvartalet och 

till 0,5 (1,0 ) 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 6,5 (6,1) mkr och för perioden till 

9,8 (17,2) mkr.  

 

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 53,3 (51,2) 

procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick för kvartalet till 3,3 (6,0) mkr och för perioden till 

8,5 (22,7) mkr. Under kvartalet har aktieutdelning 

utbetalats om 40,4 (17,9 ) mkr.  

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 78,6 (70,2) 

mkr. 

 

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens 

utgång till 116 (109). Medelantalet anställda uppgick till 

114 (105). 
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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 

2015. 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. Upplysningar enligt IAS 

34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan 

plats i delårsrapporten. 

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 2016 har ej någon 

effekt på moderbolagets eller koncernens finansiella 

rapporter. 

Från och med denna delårsrapport tillämpas ESMAS riktlinjer 

avseende ”Alternative Performance Measures”. Dessa medför 

tillkommande upplysningar avseende mått som ej definieras 

enligt IFRS. 

 

Vid utgången av kvartalet har bolaget inga terminskontrakt 

eller räntefonder och per den 30 juni 2016 uppgick finansiella 

tillgångar, värderade till verkligt värde, till 0 mkr.  

 

Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 70,4 

(75,0) mkr. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 10,6 

(19,5) mkr. Periodens investeringar uppgick till 0,3 (1,5) mkr. 

88 (82) personer var anställda i moderbolaget vid periodens 

utgång.  

 

Inga transaktioner med närstående förekom under kvartalet.  

 

21 oktober Delårsrapport, januari-september  

31 januari 2017 Bokslutskommuniké  
 

Informationen i denna rapport är sådan som MSAB, 556244-

3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 

offentliggörande den 22 juli 2016 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 22 juli 2016 

 

Organisationsnummer 556244-3050 

 

 

Henrik Tjernberg   Joel Bollö      Robert Ahldin    Örjan Gatu 

Styrelseordförande  Verkställande direktör  Styrelseledamot  Styrelseledamot  

 

 

Jan-Olof Backman  Carl Bildt       Katarina G Bonde     

Styrelseledamot   Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 

    

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

 

  



  

 

 

  apr-juni jan-juni 12 mån helår 

MSEK 2016 2015 2016 2015 juli-juni 2015 

Nettoomsättning         52,0            51,5           98,8           102,1            223,6            226,9     

Handelsvaror -        1,8     -       3,8     -       5,7     -         6,5     -       19,4     -        20,2     

Övriga externa kostnader -      14,5     -     13,0     -    25,7     -       24,6     -       51,1     -        50,0     

Personalkostnader -      26,8     -     24,3     -    52,8     -       47,2     -     104,3     -        98,7     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -        0,4     -       0,3     -       0,8     -         0,9     -         1,5     -          1,6     

Rörelsens kostnader -      43,5     -     41,4     -    85,0     -       79,2     -     176,3     -     170,5     

Rörelseresultat - EBIT           8,5            10,1           13,8              22,9              47,3               56,4     

Finansiella intäkter           1,1              0,8              1,9                3,9                6,3                 8,3     

Finansiella kostnader -        0,6     -       2,1     -       1,4     -         2,9     -         4,6     -          6,1     

Resultat före skatt           9,0              8,7           14,3              23,9              49,0               58,6     

Skatt -        2,5     -       2,6     -       4,5     -         6,7     -       11,3     -        13,5     

Resultat efter skatt       6,5          6,1          9,8         17,2          37,7          45,1     

             

ÖVRIGT TOTALRESULTAT             

Poster som kommer omföras till resultatet:             

Valutakursdifferenser           0,6     -       0,8     -       0,4                0,2     -         0,2     -          0,6     

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

Kassaflödessäkring             -       -       0,6               -                  0,6                1,1                 0,5     

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

Periodens totalresultat           7,1              4,9              9,5              17,9              38,5               45,1     

Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets 

aktieägare           7,1              4,9              9,5              17,9              38,5               45,1     

     

       

  apr-juni jan-juni 12 mån helår 

  2016 2015 2016 2015 juli-juni 2015 

Omsättningstillväxt, % 0,9  37,3  -3,2  46,9  -1,4  25,4  

EBIT marginal, % 16,3  19,5  14,0  22,4  21,2  24,9  

Kassaflöde löpande verksamheten/aktie, SEK 0,18  0,33  0,46  1,25  2,51  3,16  

Avkastning på eget kapital, % 9,9  12,2  14,9  34,4  39,3  58,6  

Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,6  21,7  24,0  53,6  81,2  84,0  

Eget kapital per aktie, SEK 3,69  3,49  3,69  3,49  3,69  4,99  

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,35  0,34  0,54  0,96  2,05  2,52  

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,35  0,34  0,54  0,95  2,05  2,48  

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, milj 18,4  17,9  18,4  17,9  18,4  17,9  

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, milj 18,4  18,2  18,4  18,2  18,4  18,2  

 

 



  

 

 

  30-jun 31-dec 

MSEK 2016 2015 2015 

TILLGÅNGAR     

Immateriella tillgångar              0,5                  0,6                  0,6     

Materiella anläggningstillgångar              2,3                  2,6                  2,7     

Uppskjuten skattefordran              0,4                  0,9                  0,7     

Summa anläggningstillgångar              3,2                  4,1                  4,0     

       

Färdiga varor och handelsvaror              6,4                  7,6                  5,2     

Kundfordringar            28,7               33,1               42,3     

Skattefordringar              1,6                  3,6                  1,2     

Övriga fordringar              8,6                  5,8                  4,6     

Likvida medel            78,6               70,2             103,7     

Summa omsättningstillgångar          123,9             120,3             157,0     

SUMMA TILLGÅNGAR          127,1             124,4             161,0     

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital            67,8               63,7               90,9     

       

Leverantörsskulder              2,2                  5,2                  5,0     

Aktuella skatteskulder              4,2                  5,9                  2,5     

Övriga skulder            52,9               49,6               62,6     

Summa kortfristiga skulder            59,3               60,7               70,1     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          127,1             124,4             161,0     

    

    

  30-jun 31-dec 

MSEK 2016 2015 2015 

Ingående balans            90,9               63,2               63,2     

Totalresultat för perioden              9,5               17,9               45,1     

Nyemission aktier              7,8                  0,5                  0,5     

Utdelning -         40,4     -        17,9     -        17,9     

Eget kapital vid periodens utgång            67,8               63,7               90,9     

 

 

 

 

 



  

 

 

  

  apr-juni jan-juni helår 

MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital           7,6                4,9              11,9              19,4             46,8     

Förändring av rörelsekapital -        4,3                1,1     -         3,4                3,3             10,8     

Kassaflöde från den löpande verksamheten           3,3                6,0                8,5              22,7             57,6     

Förvärv av anläggningstillgångar -        0,1     -         0,7     -         0,3     -         1,5     -        2,3     

Avyttring av fondandelar             -                  9,1                  -                  9,1               9,1     

Kassaflöde från investeringsverksamheten -        0,1                8,4     -         0,3                7,5               6,8     

Utbetald utdelning -      40,4     -       17,9     -       40,4     -       17,9     -      17,9     

Emission teckningsoptioner             -                  0,4                7,8                0,4               0,5     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -      40,4     -       17,5     -       32,6     -       17,5     -      17,4     

Periodens kassaflöde -      37,2     -         3,1     -       24,4              12,7             47,0     

Likvida medel vid periodens början       115,1              74,1            103,7              56,5             56,5     

Omräkningsdifferens i likvida medel           0,7     -         0,8     -         0,7                1,0               0,2     

Likvida medel vid periodens slut         78,6              70,2              78,6              70,2           103,7     

 

 

 

         

  2016   2015       2014       

  Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Nettoomsättning, MSEK 52,0 46,8 65,2 59,6 51,5 50,5 65,5 45,9 37,6 31,9 

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

EBIT-marginal, % 16,3 11,3 28,0 25,7 19,5 25,4 29,7 24,7 -18,5 -30,5 

Resultat per aktie, SEK 0,35 0,18 0,87 0,66 0,34 0,61 0,81 0,56 -0,37 -0,43 

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

Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,6 7,0 26,6 28,2 21,7 27,3 38,4 24,8 -14,9 -20,7 

Soliditet, % 53,3 62,6 56,5 51,8 51,2 55,6 50,0 48,2 42,0 49,6 

Kassaflöde löp. verksamhet/aktie, SEK 0,18 0,28 1,12 0,79 0,33 0,92 1,30 0,06 0,49 -1,04 

Eget kapital per aktie, SEK 3,69 5,54 4,97 4,14 3,49 4,20 3,52 2,67 2,05 2,30 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

 
 

                

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått 

ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets 

prestation.       

           

EBIT (rörelseresultat)                 

Nettoomsättning minus rörelsens kostnader.                 

EBIT-marginal (rörelsemarginal)           

EBIT (rörelseresultat) i förhållande till nettoomsättningen.          

Resultat per aktie *           

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

Avkastning på eget kapital           

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.          

Avkastning på sysselsatt kapital           

EBIT (rörelseresultat) plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.       

Soliditet           

Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.           

Kassaflöde löpande verksamhet/aktie              

Kassaflöde löpande verksamhet i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.        

Eget kapital per aktie              

Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut.            

Genomsnittligt eget kapital              

Eget kapital under en 12 månadersperiod. Eget kapital vid periodens början plus eget kapital vid periodens slut dividerat 

med två.    

Sysselsatt kapital resp. genomsnittligt sysselsatt kapital           

Sysselsatt kapital beräknas som summa tillgångar med avdrag för ej räntebärande skulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital 

beräknas som sysselsatt kapital under en 12 månadersperiod. Sysselsatt kapital vid periodens början plus sysselsatt kapital vid 

perioden slut dividerat med två. 

  

    

    

Omsättningstillväxt, %           

Omsättningsökning eller minskning uttryckt i procent i förhållande till motsvarande period föregående år.   

Finansnetto           

Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader           

            

* Definierade enligt IFRS           

           

Avstämningar av mått som ej definieras enligt IFRS       

          

 2016  2015    2014       

  Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Summa tillgångar, MSEK 127,1 161,6 160,9 145,7 124,4 137,0 126,4 99,6 86,8 82,1 

Leverantörsskulder, MSEK -2,2 -3,4 -5,0 -6,7 -5,2 -3,1 -12,7 -4,3 -3,1 -3,6 

Aktuella skatteskulder. MSEK -4,2 -3,8 -2,5 -8,3 -5,9 -4,7 -2,0 -1,8 -2,8 -2,5 

Övriga skulder, MSEK -52,9 -53,3 -62,6 -55,2 -49,6 -52,9 -48,5 -45,5 -44,5 -35,2 

Sysselsatt kapital. MSEK 67,8 101,1 90,8 75,5 63,7 76,2 63,2 47,9 36,4 40,7 

Genomsnittligt sysselsatt kapital, MSEK 65,8 88,7 77,0 61,7 50,1 58,5 55,7 47,2 41,2 45,8 



  

 

  jan-juni 

MSEK 2016 2015 

Nettoomsättning             70,4                 75,0     

Handelsvaror -             5,7     -             5,8     

Övriga externa kostnader -          17,2     -          16,8     

Personalkostnader -          36,1     -          32,0     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -             0,8     -             0,8     

Summa rörelsens kostnader -          59,8     -          55,5     

Rörelseresultat - EBIT             10,6                 19,5     

Finansnetto                2,9                    1,0     

Resultat före skatt             13,5                 20,6     

Skatt  -             3,0     -             4,5     

Resultat efter skatt        10,5            16,0     

   

   

   

 

  jan-juni 

MSEK 2016 2015 

Resultat efter skatt             10,5                 16,0     

Kassaflödessäkring                 -                      0,7     

Skatt på kassaflödessäkring                 -       -             0,1     

Periodens totalresultat             10,5                 16,6     

 

 

 

 

  



  

 

 

  30-jun 

MSEK 2016 2015 

TILLGÅNGAR     

Immateriella tillgångar                 0,5                     0,6     

Materiella anläggningstillgångar                 2,1                     2,6     

Andelar i koncernföretag                   -                         -       

Summa anläggningstillgångar                 2,6                     3,2     

     

Färdiga varor och handelsvaror                 6,4                     7,6     

Kundfordringar               10,2                   31,5     

Övriga fordringar               31,8                     7,3     

Likvida medel               35,9                   37,0     

Summa omsättningstillgångar               84,3                   83,4     

SUMMA TILLGÅNGAR               86,9                   86,6     

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Aktiekapital                  3,8                     3,7     

Reservfond               20,3                   20,3     

Bundet eget kapital               24,1                   24,0     

Överkursfond                 7,8                       -       

Balanserade medel och periodens resultat               23,3                   29,6     

Fritt eget kapital               31,1                   29,6     

Summa eget kapital               55,2                   53,6     

     

Leverantörsskulder                 1,9                     4,6     

Skatteskulder                 3,0                     4,5     

Övriga skulder               26,8                   23,9     

Summa kortfristiga skulder               31,7                   33,0     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER               86,9                   86,6     

 

 

 

 

 

 

 

 


