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Bokslutskommuniké januari – december 2014  

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

 

 

32 % tillväxt för helåret 
 

Fjärde kvartalet 

 Nettoomsättningen ökade med 59,7 procent till 65,5 (41,0) mkr  

 Rörelseresultatet ökade till 19,5 (3,5) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 29,7 (8,5) procent  

 Resultat efter skatt ökade till 14,6 (2,8) mkr 

 Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,81 (0,16) kr 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 23,4 (-0,9) mkr 

 

Januari - december 

 Nettoomsättningen ökade med 31,6 procent till 181,0 (137,5) mkr  

 Rörelseresultatet uppgick till 14,1 (7,9) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 7,8 (5,8) procent  

 Rörelseresultatet belastades med processkostnader om totalt 12,4 (10,0) mkr samt kostnader för 

incitamentsprogram om 9,2 (0) mkr 

 Rörelseresultat exkl. processkostnader och kostnader för incitamentsprogram uppgick till 35,7 (17,9) mkr 

motsvarande en rörelsemarginal på 19,7 (13,0) procent 

 Resultat efter skatt uppgick till 10,4 (6,8) mkr 

 Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,58 (0,39) kr 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,8 (17,8) mkr 

 Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 65,5 (50,3) mkr 

 Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 1,0 (0,1) kr per aktie 

 

Kort om Micro Systemation 
Micro Systemation 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 50 länder. Produkterna 
kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. 
Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX 
Stockholm under tickernamn: MSAB B. 
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VD:s kommentar 
Bolagets försäljning växte med 60 % under perioden oktober till 

december. Försäljningstillväxten för hela 2014 uppgick till 32 %. 

Den totala omsättningen blev 181 (138) mkr. Resultatet för 

helåret 2014 uppgick till 14 (8) mkr. Resultatet belastas med 

processkostnader och kostnader för incitamentsprogram. 

Exkluderat dessa kostnader blev rörelseresultatet 36 (18) mkr - 

en förbättring med 100 % jämfört med samma period 

föregående år. Det motsvarar en rörelsemarginal på 20 % för 

helåret. 

Bolagets starka tillväxt har skett med omsättningsökning i 

samtliga regioner. Snabbast växer Nordamerika som ökar med 

hela 47 % och står nu för 42 % av bolagets totala omsättning. 

EMEA & Latinamerika som är bolagets största och mest mogna 

marknad, växer med starka 28 % och utgör nu 47 % av vår 

totala omsättning. Asien, som är den marknad vi senast 

etablerat oss i, är lite mer fragmenterad och växer med 1 % till 

11 % av bolagets sammanlagda omsättning. Det tar något eller 

några år innan vi ser resultaten av våra marknadssatsningar. 

Under 2014 har vi valt att investera i APAC-regionen. 

Potentialen är stor och några av våra tidiga investeringar ger 

snabbt resultat. T ex har Australien en tillväxt på hela 65 % 

under 2014. 

Våra satsningar på kvalitet lönar sig. Dessutom ska vårt 

erbjudande vara marknadsledande och innovativt genom att 

kunna hantera många av de utmaningar som våra kunder har. 

Det sätt, på vilket vi löst olika problem för våra kunder, har 

många gånger blivit trendsättande för branschen. Goda 

exempel är XRY Field Version, XAMN och nu senast med 

PinPoint.  

Marknaden för mobile forensics fortsätter att öka. Våra kunders 

behov av att kunna läsa av innehållet i beslagtagna mobila 

enheter är stort och växande. Förutsättningarna och 

utmaningarna för våra användare påverkas av många olika 

faktorer. Politiska och tekniska förutsättningar förändras 

kontinuerligt. Vi finns i en bransch där teknologin utvecklas 

mycket snabbt. Våra kunder behöver en stabil partner att 

samarbeta med. Vi är en leverantör som har resurser och 

kunskap att leverera de bästa lösningarna nu och i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile forensic är idag en av de absolut viktigaste delarna för 

att effektivisera rättsväsendet på ett rättssäkert sätt. Det 

innebär att området blir alltmer strategiskt för våra användare. 

Kunderna vill arbeta med leverantörer som klarar av mer än att 

bara leverera produkter till deras kriminaltekniska laboratorier.  

MSAB har idag en bred portfölj av produkter som fungerar 

utmärkt var och en för sig men tillsammans bildar de ett helt 

forensiskt eco-system som väsentligt ökar effektiviteten hos 

våra kunder. 

Den breddade produktportföljen anpassad till olika användare 

över hela världen kräver gedigna utbildningar. Sedan vi 

anpassade utbildningarna från produktorienterade till 

tillämpningsorienterade har tillväxten tagit ordentlig fart och vi 

kan idag konstatera att bolaget är världsledande inom 

utbildningsområdet. Under 2014 växte utbildnings-

verksamheten med 42 % vilket motsvarar ca 8 % av bolagets 

totala omsättning. 

Bolaget säljer produkter över hela världen. Mindre än tre 

procent av omsättningen härrör från Sverige. Vår marknad är 

global och det innebär att vi ständigt påverkas av ekonomiska 

och politiska händelser över hela världen. Genom ökad lokal 

närvaro förbättras våra förutsättningar att nå ut med våra 

produkter och tjänster. 

Vi kommer fortsatt satsa på ökad närvaro på strategiska 

marknader. Idag säljer vi i över 50 olika länder och har egen 

personal i tio av dessa. Vår expansion kommer att fortsätta. Vi 

fortsätter våra satsningar framåt, höjer tempot och förfinar 

kvalitén i vår försäljning och produktutveckling. Vi ska se till att 

2015 blir ännu ett framgångsrikt år för MSAB.  

 

Stockholm i februari 2015 

Joel Bollö 

Verkställande direktör  
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Verksamheten under året 

Marknad 

EMEA & Latinamerika – regionen går fortsatt starkt framåt och 

redovisar en omsättningstillväxt på 28 % jämfört med 

föregående år. Storbritannien är volymmässigt den största 

marknaden och svarar också för den största 

försäljningsökningen. Norden och de baltiska staterna har god 

tillväxt, så även mellanöstern och Afrika-regionen. Flera 

betydande licensförnyelseorder har vunnits i Frankrike som 

trots besparingsprogram väljer att prioritera bolagets produkter.  

Nordamerika – den region som har starkast tillväxt under året 

och uppvisar en omsättningstillväxt med 47 % jämfört med 

föregående år. Tillväxten är ett resultat av betydande 

leveranser till federala myndigheter samt fortsatt god tillväxt 

inom delstats- och lokalpolisen. 

Asien och Ryssland – omsättningen ökar med 1 % jämfört med 

föregående år. Australien visar god tillväxt medan utvecklingen 

i Kina och Ryssland är svagare. 

 

 

 

Produkter 

Under sista kvartalet lanserar bolaget en ny produktpaketering 

under namnet XRY Tablet. En portabel handterminal som finns 

tillgänglig med både XRY och XAMN och är tänkt att vara ett 

komplement till personal som arbetar i fält. Under året har även 

PinPoint lanserats – en lösning som möjliggör extraktion av 

data från mobila enheter som inte följer en standard när det 

gäller kabelkontakter. XAMN har kompletterats med en 

konversationsvy som gör det möjligt för användaren att sortera 

och följa MMS, SMS, chat, e-post och samtal mellan två 

identiteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningar 

Under det gångna kvartalet ökade omsättningen med 44 % från 

4,1 till 5,8 mkr. För perioden ökade omsättningen med 42 % 

från 10,2 till 14,6 mkr vilket motsvarade 8 (7) procent av 

bolagets totala omsättning. Det är ett tydligt samband i 

försäljningen mellan de mer mogna marknaderna som till 

exempel England, och efterfrågan av vidareutbildning inom 

mobile forensics. Under året har ytterligare resurser tillförts 

utbildningsorganisationen.  

Viktiga händelser under kvartalet 

Som ett resultat av MSABs överklagande har European Patent 

Office, EPO, beslutat att upphäva det tidigare beviljade patentet 

angående "A forensic toolkit and method for accessing data on 

SIM or USIM cards". Beslutet kommer att publiceras inom kort 

och kan därefter överklagas under efterföljande två månader. 
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Kommentarer till den finansiella 

utvecklingen  

Omsättning  

Koncernens omsättning ökade under det fjärde kvartalet med 

59,7 procent till 65,5 (41,0) mkr och för perioden med 31,6 

procent till 181,0 (137,5) mkr. Valutajusterat ökade 

omsättningen med 51,3 procent för kvartalet och med 27,0 

procent för perioden.  

 

 

 

Kostnader 

Kostnaden för handelsvaror uppgick för kvartalet till 9,9 (3,0) 

mkr och för perioden till 18,6 (17,2) mkr. 

Kvartalets övriga externa kostnader uppgick till 12,6 (17,3) mkr 

och för perioden till 56,7 (45,6) mkr. Kostnader för tidigare 

rättsprocess uppgick för kvartalet till 0 (7,9) mkr och för 

perioden till 12,4 (10,0) mkr. 

Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till 23,3 (16,8) mkr 

och för perioden till 90,1 (65,4) mkr. Andra kvartalet belastades 

med kostnader för incitamentsprogram om 9,2 mkr.  

 

Resultat 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 19,5 (3,5) mkr och för 

perioden till 14,1 (7,9) mkr. Rörelsemarginalen för kvartalet 

uppgick till 29,7 (8,5) procent och för perioden till 7,8 (5,8) 

procent. Valutajusterat uppgick rörelsemarginalen för kvartalet 

till 27,7 procent och för perioden till 5,6 procent. Exkluderat 

processkostnader och kostnader för incitamentsprogram 

uppgick rörelsemarginalen för kvartalet till 29,7 (27,8) procent 

och för perioden till 19,7 (13,0) procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

perioden till 0,6 (1,4) mkr. 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 

14,6 (2,8) mkr och för perioden till 10,4 (6,8) mkr.  

 

 

 
 
*Rörelsemarginalen varierar kraftigt mellan kvartalen. I grafen representerar 

rörelsemarginalen ett genomsnitt av de senaste tolv månaderna vid 

respektive kvartals utgång. 

 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 50,0 (51,0) procent. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för 

kvartalet till 23,4 (-0,8) mkr och för perioden till 14,8 (17,8) mkr. 

Det totala kassaflödet justerat för utdelning uppgick för 

perioden till 14,5 (17,3) mkr. 

Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick vid årets 

utgång till 65,5 (50,3) mkr. Periodens investeringar uppgick till 

0,6 (0,5) mkr. 

 

Medarbetare och organisation 

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 

101 (84). Medelantalet anställda uppgick till 95 (82). 
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Övrigt 

Säsongseffekter 

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.  

 

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 2013. 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 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 2014 har ej någon effekt 

på moderbolagets eller koncernens finansiella rapporter. 

Per den 31 december 2014 uppgick finansiella tillgångar, 

värderade till verkligt värde, till 8,6 mkr varav 9,1 mkr avsåg 

räntefond och -0,5 mkr avsåg terminskontrakt. Tillgångarna 

värderades enligt principerna i nivå 1 respektive nivå 2 per 

balansdagen.  

Årsstämma 2015 

Årsstämman kommer att äga rum den 6:e maj kl 18:00 i 

Gällöfsta Citys lokaler, Biblioteksgatan 29 i Stockholm. 

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman 

skall ha inkommit med skriftligt förslag senast den 12 februari 

för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till 

årsstämman. 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningen 

Valberedningen i Micro Systemation består av Ordförande Erik 

Hermansson (Humle kapitalförvaltning) samt ledamöterna 

Henrik Tjernberg och Joakim Dal (Edastra). Valberedningens 

uppgift är att ta fram förslag till stämmoordförande, styrelse, 

styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvode samt förslag 

till hur kommande valberedning skall utses. 

 

Långsiktigt incitamentsprogram  

En extra bolagsstämma beslutade den 13 juni om införandet av 

ett långsiktigt incitamentsprogram till VD och utvecklingschef. 

Incitamentsprogrammet belastade rörelseresultatet med 9,2 

mkr under det andra kvartalet. Eget kapital har belastats med 

6,3 mkr. För ytterligare information hänvisas till bolagets 

hemsida. 

Utdelning 

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 

1,0 (0,1) kr per aktie. Den totala utdelningen motsvarar 17,9 

(1,8) mkr. 

Moderbolaget 

Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 140,2 

(101,3) mkr varav 71,9 (35,1) mkr avsåg internförsäljning. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 13,2 (4,9) mkr. 

Periodens investeringar uppgick till 0,6 (0,4) mkr. 78 (67) 

personer var anställda i moderbolaget vid periodens utgång.  

 

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner med närstående förekom under kvartalet 

eller perioden utöver vad som beskrivs under långsiktigt 

incitamentsprogram.  

 

Kommande rapporter 

24 april Delårsrapport, januari-mars  

17 juli Delårsrapport, april-juni  

23 oktober Delårsrapport, juli-september  

29 januari 2016 Bokslutskommuniké     

 

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation 

AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 

offentliggörande den 5 februari 2015 klockan 08:00 CET. 

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 

 

mailto:joel.bollo@msab.com
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Undertecknade försäkrar att denna bokslutskommuniké 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 4 februari 2015 

 

Micro Systemation AB 

Organisationsnummer 556244-3050 

 

 

Henrik Tjernberg Joel Bollö  Robert Ahldin   Örjan Gatu 

Styrelseordförande Verkställande direktör Styrelseledamot  Styrelseledamot  

 

 

Ulf Arnetz  Jan-Olof Backman Katarina G Bonde  

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

    

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. 
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Koncernens resultaträkning       

      

Alla belopp i tkr okt-dec helår 

  2014 2013 2014 2013 2012 

Nettoomsättning          65 545              41 035            180 971            137 532            136 636     

Handelsvaror -          9 891     -          3 047     -        18 567     -        17 168     -        22 044     

Övriga externa kostnader -        12 585     -        17 294     -        56 694     -        45 565     -        31 048     

Personalkostnader -        23 311     -        16 798     -        90 076     -        65 440     -        64 032     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -             300     -             391     -          1 526     -          1 445     -          1 371     

Rörelsens kostnader -        46 087     -        37 530     -      166 863     -      129 618     -      118 495     

Rörelseresultat          19 458                3 505              14 108                7 914              18 141     

Finansnetto               342                   288                   623                1 417                   174     

Resultat före skatt          19 800                3 793              14 731                9 331              18 315     

Skatt -          5 243     -          1 014     -          4 347     -          2 488     -          3 942     

Resultat efter skatt          14 557                2 779              10 384                6 843              14 373     

      

      

Aktierelaterade nyckeltal      

      

Antal aktier i tusental okt-dec helår 

  2014 2013 2014 2013 2012 

Resultat per aktie före utspädning, kr               0,81                  0,16                  0,58                  0,39                  0,81     

Resultat per aktie efter utspädning, kr               0,81                  0,16                  0,58                  0,39                  0,81     

Totalt antal utestående aktier före utspädning          17 938              17 720              17 938              17 720              17 720     

Totalt antal utestående aktier efter utspädning          17 947              17 720              17 938              17 720              17 720     

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning          17 938              17 720              17 838              17 720              17 720     

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning          17 947              17 720              17 838              17 720              17 807     

      

      

Rapport över totalresultatet      

      

Alla belopp i tkr okt-dec helår 

  2014 2013 2014 2013 2012 

Resultat efter skatt          14 557                2 779              10 384                6 843              14 373     

Övrigt totalresultat:           

Valutakursdifferenser            2 057                     24                4 228                     49     -          1 297     

Skatt på valutakursdifferenser -             712                      -       -             712                      -                        -       

Poster som kommer omföras till resultatet:           

Kassaflödessäkring -             879     -               38     -             573                   802     -             921     

Skatt på poster i övrigt totalresultat               193                       8                   126     -             208                   242     

Periodens totalresultat          15 215                2 773              13 453                7 486              12 397     

Periodens totalresultat hänf. till moderbolagets aktieägare          15 215                2 773              13 453                7 486              12 397     
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Koncernens balansräkning    

    

Alla belopp i tkr 31-dec 

  2014 2013 2012 

TILLGÅNGAR       

Immateriella tillgångar                 648                1 226                1 789     

Materiella anläggningstillgångar              1 936                2 317                2 691     

Uppskjuten skattefordran              1 880                      -                     350     

Summa anläggningstillgångar              4 464                3 543                4 830     

        

Färdiga varor och handelsvaror              7 123                6 046                4 309     

Kundfordringar            44 035              22 128              38 063     

Skattefordringar                    -                  7 876                5 309     

Övriga fordringar              1 910                   931                1 480     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              3 363                3 799                2 675     

Räntefond              9 080                9 031                8 953     

Likvida medel            56 461              41 228              34 535     

Summa omsättningstillgångar          121 972              91 039              95 324     

SUMMA TILLGÅNGAR          126 436              94 582            100 154     

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital            63 232              48 230              52 706     

        

Uppskjuten skatteskuld                    -                        -                     747     

        

Leverantörsskulder            12 669                7 134                7 793     

Aktuella skatteskulder              2 032                2 444                4 032     

Övriga skulder              6 473                4 090                3 367     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            42 030              32 684              31 509     

Summa kortfristiga skulder            63 204              46 352              46 701     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          126 436              94 582            100 154     

    

    

Förändringar i koncernens eget kapital    

    

Alla belopp i tkr 31-dec 

  2014 2013 2012 

Ingående balans            48 230              52 706              56 699     

Totalresultat för perioden            13 453                7 486              12 397     

Incitamentsprogram              3 000     -          1 330                1 330     

Emission av teckningsoptioner                 321                      -                        -       

Utdelning -            1 772     -        10 632     -        17 720     

Utgående balans            63 232              48 230              52 706     
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Koncernens kassaflödesanalys      

      

Alla belopp i tkr okt-dec helår 

  2014 2013 2014 2013 2012 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital      21 735            2 719          22 968            2 036          16 427     

Förändring i rörelsekapital        1 644     -      3 563     -      8 218          15 773     -      6 648     

Kassaflöde från den löpande verksamheten      23 379     -         844          14 750          17 809            9 779     

Förvärv av anläggningstillgångar -         445     -           77     -         565     -         508     -      2 658     

Avyttring av fondandelar                -                    -                    -              7 033     

Kassaflöde från investeringsverksamheten -         445     -           77     -         565     -         508            4 375     

Utbetald utdelning              -                    -       -      1 772     -    10 632     -    17 720     

Emission teckningsoptioner              -                    -                 321                  -                    -       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten              -                    -       -      1 451     -    10 632     -    17 720     

Periodens kassaflöde      22 934     -         921          12 734            6 669     -      3 566     

Likvida medel vid periodens början      33 056          41 800          41 228          34 535          38 490     

Omräkningsdifferens i likvida medel           471               349            2 499                 24     -         389     

Likvida medel vid periodens slut      56 461          41 228          56 461          41 228          34 535     

 

 

Kvartalsöversikt - koncernen           

             

  2014 2013 2012 

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

Nettoomsättning, mkr 65,5 45,9 37,6 31,9 41,0 32,3 35,9 28,3 54,6 31,3 24,2 26,6 

Rörelseresultat, mkr 19,5 11,4 -7,0 -9,8 3,5 1,6 5,1 -2,3 14,8 3,0 -2,8 3,2 

Rörelsemarginal, % 29,7 24,7 -18,5 -30,5 8,5 5,1 14,1 -8,1 27,1 9,7 -11,8 11,9 

Resultat per aktie, kr 0,81 0,56 -0,36 -0,43 0,16 0,07 0,26 -0,1 0,69 0,11 -0,09 0,10 

Avkastning på eget kapital, % 26,1 21,2 -15,9 -16,7 5,5 2,7 10,8 -3,2 22,2 4,4 -4,1 3,3 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 38,4 24,8 -14,9 -20,7 7,7 4,5 13,6 -2,8 30,9 10,4 -4,4 6,3 

Soliditet, % 50,0 48,2 42,0 49,6 51,0 52,4 51,4 55,9 52,6 54,3 57,0 68,1 

Substansvärde per aktie, kr 3,53 2,67 2,03 2,30 2,72 2,62 2,60 2,87 2,97 2,32 2,25 3,35 

             

Definitioner                         

             

Rörelsemarginal, % Resultat före finansiella poster i förhållande till nettoomsättning 

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

Avkastning på eget kapital, % Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital 

Avkastning på sysselsatt kapital, % Resultat före skatt plus räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital 

Soliditet, % Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 

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

   

Alla belopp i tkr jan-dec 

  2014 2013 

Nettoomsättning           140 246               101 302     

Handelsvaror -          17 846     -          16 633     

Övriga externa kostnader -          40 916     -          28 341     

Personalkostnader -          66 908     -          50 092     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -            1 425     -            1 370     

Summa rörelsens kostnader -        127 095     -          96 436     

Rörelseresultat             13 151                   4 866     

Finansnetto               1 963                   3 116     

Resultat före skatt             15 114                   7 982     

Bokslutsdispositioner                    -                     3 396     

Skatt  -            3 097     -            2 226     

Resultat efter skatt             12 017                   9 152     

   

   

   

Rapport över totalresultatet   

   

Alla belopp i tkr jan-dec 

  2014 2013 

Resultat efter skatt             12 017                   9 152     

Kassaflödessäkring -               573                      820     

Skatt på poster i övrigt totalresultat                  126     -               208     

Periodens totalresultat             11 570                   9 764     
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Moderbolagets balansräkning    

   

Alla belopp i tkr 31-dec 

  2014 2013 

TILLGÅNGAR     

Immateriella tillgångar                 648                  1 226     

Materiella anläggningstillgångar              1 926                  2 222     

Andelar i koncernföretag                     7                         7     

Summa anläggningstillgångar              2 581                  3 455     

      

Färdiga varor och handelsvaror              7 123                  6 050     

Kundfordringar            33 787                13 958     

Aktuell skattefordran                   -                    7 794     

Övriga fordringar              1 854                     881     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              3 235                  3 719     

Räntefond              9 080                  9 031     

Likvida medel            35 067                28 303     

Summa omsättningstillgångar            90 146                69 736     

SUMMA TILLGÅNGAR            92 727                73 191     

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Aktiekapital               3 728                  3 728     

Reservfond            20 288                20 288     

Bundet eget kapital            24 016                24 016     

Balanserade medel och periodens resultat            30 906                17 787     

Fritt eget kapital            30 906                17 787     

Summa eget kapital            54 922                41 803     

      

Leverantörsskulder            12 306                  9 725     

Skatteskulder                 989                  2 238     

Övriga skulder              3 410                  2 357     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            21 100                17 068     

Summa kortfristiga skulder            37 805                31 388     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            92 727                73 191     

 

 

 

 


