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Delårsrapport januari – september 2013  

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

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

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2013 klockan 08:00 

CEST. 

 

 

Bra tillväxt på nya marknader 

 
Tredje kvartalet  

 Nettoomsättningen ökade med 3,2 procent till 32,3 (31,3) mkr  

 Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (3,0) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 5,1 (9,7) procent  

 Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,0) mkr 

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

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

 

Januari – september 

 Nettoomsättningen ökade med 17,6 procent till 96,5 (82,0) mkr  

 Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (3,3) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 4,6 (4,1) procent  

 Resultat efter skatt uppgick till 4,1 (2,2) mkr 

 Resultat per aktie uppgick till 0,23 (0,12) kr 

 Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 50,8 (36,5) mkr 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,7 (2,6) mkr 

 

 

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 
Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 3 % till 32,3 

(31,3) mkr. Rörelseresultatet blev 1,6 (3,0) mkr. Starkast tillväxt 

har vi i Sydostasien som under tredje kvartalet växte med 19 

%. För årets första nio månader innebär det en total omsättning 

på 96,5 (82,0) mkr vilket motsvarar en tillväxt på 18 %. Våra 

kunder lider av budgetnedskärningar och möjligheterna att göra 

nya investeringar är begränsade. Förnyelsegraden av licenser 

är fortsatt hög men försäljningen av nya produkter tar längre tid. 

Under det tredje kvartalet har etableringen i Sydostasien gått 

vidare och en av våra seniora säljchefer befinner sig sedan 

mitten av augusti på plats i Beijing. Han bygger där upp basen 

i det som kommer att utgöra vårt nav i Sydostasien. Vi har 

sedan tidigare en säljare anställd i Kina. Behovet av våra 

kriminaltekniska lösningar växer snabbt i hela regionen. 

Tidigare har marknaden i Sydostasien varit avvaktande och inte 

lika adaptiv som många i Europa. Potentialen är dock stor med 

över halva jordens befolkning i området och en hög 

mobilpenetration. Australien och Nya Zeeland är den del av 

Sydostasien som påvisar störst likhet med Europa. Vi var tidigt 

ute och sålde våra system i dessa länder. Som ett led i vår 

strukturering av marknaden i Sydostasien har vi nu anställt en 

egen säljresurs som kommer ansvara för dessa två 

betydelsefulla länder. Organisatoriskt så kommer säljaren 

rapportera till vårt Beijing kontor.  

Våra nya produkter XAMN och Kiosk levereras, om än i mindre 

volymer. Mottagandet är fortsatt mycket gott och vi möter nya 

användargrupper hos våra kunder. Många som är intresserade 

av att köpa inleder med en eller ett par licenser för utvärdering. 

Våra satsningar på XAMN och Kiosk är helt i linje med 

kravbilden hos våra kunder. Vi går nu från att leverera en 

begränsad lösning till att kunna erbjuda ett helt kriminaltekniskt 

system bestående av kompletterande produkter. Därmed utgör 

våra lösningar ett strategiskt vägval för kunderna för att uppnå 

en effektivare brottsutredande organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

Kunderna i Europa är de som har svårast att få fram medel för 

nya investeringar. Våra kunder är offentligt finansierade och de 

flesta stater i västvärlden lever under stora besparingskrav. Vi 

tappar inga större affärer men nya investeringar hos kunderna 

har i många fall skjutits på framtiden av just finansieringsskäl. 

Även i USA har kongressens oförmåga att lösa budgetfrågorna 

påverkat de federala myndigheternas investeringsbudgetar 

negativt. 

Utbildningsverksamheten har sedan vi lanserade vårt nya 

kursprogram i början av året haft en mycket gynnsam 

utveckling. Under tredje kvartalet i år har vi inom affärsområdet 

ökat intäkterna med 35 % jämfört med motsvarande period 

förra året. Vi har både egna och kontrakterade lärare. Vi 

fortsätter utöka antalet certifierade utbildare. Satsningen i 

Sydostasien gör att behovet av lärare för den regionen också 

växer. För varje utbildning vi genomför får vi kunnigare och 

lojalare användare samt fler som kan utnyttja den fulla 

potentialen i våra produkter. 

Fredag den 16:e augusti lämnade det israeliska bolaget 

Cellebrite in en stämningsansökan mot Micro Systemation i 

Eastern District Court of Virginia (USA). Stämningen avser en 

mycket begränsad och specifik del av en av våra produkter. Vi 

anser att stämningen saknar grund och vi kommer att visa detta 

i domstolen. Arbetet med att hantera ärendet är i full gång och 

tar tyvärr både tid och resurser av bolaget. Resultatet för 

perioden har belastats av kostnader hänförliga till tvisten. 

Vår marknad växer och blir samtidigt allt mer fragmenterad. Det 

är allt fler som har behov av att läsa av innehållet i 

mobiltelefoner. Våra kunder har för närvarande begränsade 

ekonomiska resurser, men det är ingen tvekan om var de vill 

investera sina pengar när de väl får medel. Vi ska fortsätta vara 

ledande inom vår bransch och med en stark produktportfölj och 

marknadens bästa varumärke kommer vi också att lyckas. 

 

Stockholm i oktober 2013 

Joel Bollö, VD  



   

Delårsrapport januari – september 2013  •  Sida 3 (11) 

 

 

Verksamheten under kvartalet  

Marknad 

EMEA & Latinamerika – Försäljningen är till sin helhet stabil 

men regionen minskar något på grund av lägre försäljning i 

Frankrike. Budgetåtstramningar för de franska myndigheterna 

har förskjutit affärer till Q4 samt nästkommande år. Flera 

mindre affärer har vunnits i mellanöstern och Nordafrika. 

Responsen har varit positiv från flera potentiella kunder i Italien 

där även mindre avslut har gjorts under kvartalet.  

 

Nordamerika – God försäljningstillväxt som primärt utgörs av 

flera mindre affärer i en breddad kundbas. Det nya 

kursprogrammet har mottagits väl och Nordamerika fördubblar 

försäljningen av kurser under kvartalet.   

 

Asien och CIS – Bearbetningen av CIS-länderna går framåt och 

flera mindre affärer har kommit till avslut under kvartalet. 

Bolagets asienansvarig har flyttat till Kina under kvartalet för att 

driva satsningen, samt att en säljare har anställts i Australien 

där även ett bolag har registrerats under kvartalet. Regionen 

växer procentuellt mest, om än från lägre nivåer.  

 

 

 

 

Produkter 

I samband med lanseringen av version 6.7 uppgick det totala 

enhetsstödet för mobila enheter till över 10 000. XRY stöder nu 

även iPhones senaste uppdatering iOS 7. Därtill har stödet för 

över 2 000 telefoner uppgraderats för att bättre stödja 

funktionaliteten i bolagets senaste produkt XAMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningar 

Under det gångna kvartalet ökade kursverksamheten från 1,4 

mkr till 1,9 mkr. För att understödja det ökade intresset för det 

nylanserade utbildningsprogrammet har nya kursledare 

kontrakterats och utbildats i Australien och USA samt att 

bolaget nu kan leverera utbildning på arabiska, turkiska och 

italienska.  

 

Viktiga händelser under kvartalet 

 Ansvarig asienchef har flyttat till Kina för att understödja 

satsningen och etableringen i regionen. 

 Landsansvarig har rekryterats i Australien där även ett 

dotterbolag har registrerats.   

 Cellebrite har lämnat in en stämning mot Micro 

Systemation i USA. 
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Kommentarer till den finansiella 

utvecklingen  

Omsättning och resultat 

Koncernens omsättning ökade under det tredje kvartalet med 

3,2 procent till 32,3 (31,3) mkr och för perioden med 17,6 

procent till 96,5 (82,0) mkr. Valutajusterat ökade omsättningen 

med 5,4 procent för kvartalet och med 20,9 procent för 

perioden. 

 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1,6 (3,0) mkr vilket 

motsvarade en rörelsemarginal på 5,1 (9,7) procent. För 

perioden uppgick rörelseresultat till 4,4 (3,3) mkr vilket 

motsvarar en rörelsemarginal på 4,6 (4,1) procent. 

Valutajusterat uppgick rörelsemarginalen för kvartalet till 6,2 

procent och för perioden till 6,2 procent.  

 

 

 

Kostnader 

Kostnaden för handelsvaror uppgick för kvartalet till 5,1 (5,7) 

mkr och för perioden till 14,1 (12,2) mkr. Valutaeffekter har 

påverkat kostnaden negativt för perioden.  

 

Kvartalets övriga externa kostnader uppgick till 10,9 (8,1) mkr 

och för perioden till 28,3 (21,3) mkr.  

 

Personalkostnaderna uppgick till 14,3 (14,0) mkr för kvartalet 

och för perioden till 48,6 (44,1) mkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(-0,1) 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 

1,2 (2,0) mkr och för perioden till 4,1 (2,2) 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 52,4 (54,3) procent. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för 

kvartalet till -1,0 (-1,0) mkr och för perioden till 18,7 (2,6) mkr. 

Det totala kassaflödet för kvartalet inklusive återläggning av 

avsättning till fondandelar och utdelning uppgick till -1,0 (-1,0) 

mkr och för perioden till 18,2 (0,2) mkr. 

  

Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick vid 

periodens utgång till 50,8 (36,5) mkr. Periodens investeringar 

uppgick till -0,4 (-2,4) mkr. 

 

Medarbetare och organisation 

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 

83 (77). Medelantalet anställda uppgick till 81 (74). 
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Övrigt 

Finansiella mål 

MSAB publicerade i juni 2010 långsiktiga finansiella mål, 

innebärande att bolaget över den kommande treårsperioden 

ska sträva efter att i genomsnitt nå minst 25 procents organisk 

omsättningstillväxt samt minst 25 procents rörelsemarginal.   

Säsongseffekter 

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 något starkare än övriga kvartal under ett 

kalenderår.  

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för risker och 

osäkerhetsfaktorer. Utöver den valutaexponering som följer 

med de utländska dotterbolagen samt det faktum att merparten 

av faktureringen från Sverige sker i utländsk valuta, så framgår 

information om risker och osäkerhetsfaktorer mer utförligt i 

årsredovisningen för 2012. 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.  

IFRS 13 Värdering till verkligt värde 

Den nya standarden IFRS 13 ersätter tidigare vägledning som 

funnits i respektive standard vad gäller värdering till verkligt 

värde. Standarden är tillämplig vid värdering till verkligt värde 

av både finansiella och icke-finansiella poster. Verkligt värde 

definieras som det pris som skulle erhållas vid en försäljning av 

en tillgång eller den ersättning som skulle erläggas för att 

överföra en skuld i en normal transaktion mellan 

marknadsaktörer vid värderingstidpunkten (”exit price”). IFRS 

13 kräver att flera kvantitativa och kvalitativa upplysningar ska 

presenteras i årsredovisningen avseende värdering till verkligt 

värde. Till följd av dessa upplysningskrav i IFRS 13 har också 

IAS 34 Delårsrapportering uppdaterats varmed IAS 34 

innehåller ett krav på att även delårsrapporter utgivna från och 

med 2013 ska innehålla specifika upplysningar avseende 

finansiella instrument som redovisats till verkligt värde. 

Ändringen i IAS 34 medför också att upplysning ska lämnas i 

delårsrapporten om verkligt värde för finansiella instrument som 

redovisats till upplupet anskaffningsvärde. Per den 30 

september 2013 har Micro Systemation finansiella tillgångar 

värderade till verkligt värde uppgående till 9 145 mkr varav 

9 027 mkr avser räntefond och 118 tkr terminskontrakt. 

Tillgångarna är värdera enligt principerna i nivå 1 respektive 

nivå 2 per balansdagen.   

Ändringarna i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter kräver 

ytterligare upplysningar i övrigt totalresultat så att poster i övrigt 

totalresultat grupperas i två kategorier: a) poster som inte 

kommer omföras till resultatet och b) poster som kommer 

omföras till resultatet om vissa kriterier är uppfyllda. Denna 

delårsrapport har uppdaterats så att presentationen och 

upplysningarna i de finansiella rapporterna har anpassats till 

ändringarna i IAS 1. 

Övriga nya och reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från 

IFRS interpretations committee med tillämpning för 

moderbolaget och koncernen från och med den 1 januari 2013 

har inte haft någon effekt på moderbolaget och koncernens 

resultat eller finansiella ställning. 

 

Årsstämma 2014 

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 7 maj 2014. 

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman 

skall inkomma med skriftligt förslag senast den 1 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 Ltd). 

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till 

stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och 

revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande. 

 

Moderbolaget 

Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 74,9 (62,8) 

mkr varav 31,0 (27,7) mkr avsåg internförsäljning. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,8 (0,5) mkr. 

Periodens investeringar uppgick till -0,3 (-2,3) mkr. 64 (61) 

personer var anställda i moderbolaget vid periodens utgång.  

 

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner med närstående förekom under kvartalet.  

 

Kommande rapporter 

Bokslutskommuniké    okt-dec      4 feb 2014 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och press-

meddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com. 

Frågor ställs till: 

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

joel.bollo@msab.com 
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Undertecknade försäkrar att denna delårsrapport ger en, enligt gällande regelverk, korrekt översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför.  

 

Stockholm 21 oktober 2013 

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 

 

    

 

Granskningsrapport  
Inledning  

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

september 2013. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 

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

grundad på vår översiktliga granskning. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Slutsats  

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

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

moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.  
 
 
Stockholm den 21 oktober 2013  
Deloitte AB  
 
 
Erik Olin  
Auktoriserad revisor 
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Koncernens resultaträkning        

       

Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2013 2012 2013 2012 okt 12-sep 13 2012 

Nettoomsättning          32 281              31 289              96 497              82 034            151 099            136 636     

Handelsvaror -          5 141     -          5 731     -        14 121     -        12 183     -        23 982     -        22 044     

Övriga externa kostnader -        10 876     -          8 067     -        28 271     -        21 348     -        37 971     -        31 048     

Personalkostnader -        14 277     -        14 011     -        48 642     -        44 143     -        68 530     -        64 032     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -             349     -             458     -          1 055     -          1 028     -          1 397     -          1 371     

Rörelsens kostnader -        30 643     -        28 267     -        92 088     -        78 703     -      131 880     -      118 495     

Rörelseresultat            1 638                3 022                4 409                3 331              19 219              18 141     

Finansnetto -               75     -               97                1 129     -             142                1 444                   174     

Resultat före skatt            1 562                2 925                5 538                3 190              20 663              18 315     

Skatt -             393     -             912     -          1 474     -             975     -          4 441     -          3 942     

Resultat efter skatt            1 169                2 012                4 064                2 215              16 221              14 372     

       

       

Aktierelaterade nyckeltal       

       

  jul-sep jan-sep helår 

  2013 2012 2013 2012 okt 12-sep 13 2012 

Resultat per aktie före utspädning, kr               0,07                  0,11                  0,23                  0,12                  0,92                  0,81     

Resultat per aktie efter utspädning, kr               0,07                  0,11                  0,23                  0,12                  0,91                  0,81     

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

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

Vägt genomsnittligt antal aktier för potentiella 
stamaktier till följd av incitamentsprogram, tusental                 70                     78                     69                     79                     69                     87     

Genomsnittligt antal utestående aktier efter 
utspädning, tusental          17 790              17 798              17 789              17 799              17 789              17 807     

       

       

Rapport över totalresultatet       

       

Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2013 2012 2013 2012 okt 12-sep 13 2012 

Resultat efter skatt            1 169                2 012                4 064                2 215              16 221              14 372     

Övrigt totalresultat:             

Valutakursdifferenser -             276     -             142                     25     -             117     -          1 155     -          1 297     

Poster som kommer omföras till resultatet:             

Kassaflödessäkring -             207     -             822                   840     -          1 553                1 472     -             921     

Skatt på poster i övrigt totalresultat                 45                   216     -             216                   409     -             382                   242     

Periodens totalresultat               731                1 264                4 713                   953              16 157              12 397     

Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare               731                1 264                4 713                   953              16 157              12 397     
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Koncernens balansräkning    

    

Alla belopp i tkr 30-sep 31-dec 

  2013 2012 2012 

TILLGÅNGAR       

Immateriella tillgångar            1 367                1 930                1 789     

Materiella anläggningstillgångar            2 489                2 600                2 691     

Uppskjuten skattefordran               228                   306                   350     

Summa anläggningstillgångar            4 084                4 836                4 830     

        

Färdiga varor och handelsvaror            4 487                6 588                4 309     

Kundfordringar          14 182              17 408              38 063     

Skattefordringar          10 607                6 355                5 309     

Övriga fordringar            1 277                1 822                1 480     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            3 223                2 150                2 675     

Räntefond            9 027              10 917                8 953     

Likvida medel          41 800              25 620              34 535     

Summa omsättningstillgångar          84 603              70 860              95 324     

SUMMA TILLGÅNGAR          88 687              75 697            100 154     

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital          46 493              41 096              52 706     

        

Uppskjuten skatteskuld               747                      -                     747     

        

Leverantörsskulder            3 217                8 706                7 793     

Aktuella skatteskulder            4 066                   150                4 032     

Övriga skulder            4 942                4 577                3 367     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          29 221              21 168              31 508     

Summa kortfristiga skulder          41 446              34 601              46 700     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          88 687              75 697            100 154     

    

    

Förändringar i koncernens eget kapital    

    

Alla belopp i tkr 30-sep 31-dec 

  2013 2012 2012 

Ingående balans          52 706              56 699              56 699     

Totalresultat för perioden            4 713                   953              12 397     

Incitamentsprogram -             294                1 164                1 330     

Utdelning -        10 632     -        17 720     -        17 720     

Utgående balans          46 493              41 096              52 706     
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Koncernens kassaflödesanalys      

      

Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2013 2012 2013 2012 2012 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -           975              1 119     -           390     -        1 108            16 082     

Förändring i rörelsekapital -             19     -        2 027            19 044              3 689     -        6 303     

Kassaflöde från den löpande verksamheten -           993     -           909            18 653              2 580              9 779     

Förvärv av anläggningstillgångar                 7     -           102     -           431     -        2 365     -        2 658     

Avyttring av fondandelar                -                      -                      -                5 033              7 033     

Kassaflöde från investeringsverksamheten                 7     -           102     -           431              2 668              4 375     

Utbetald utdelning                -                      -       -      10 632     -      17 720     -      17 720     

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

Periodens kassaflöde -           986     -        1 010              7 590     -      12 471     -        3 566     

Likvida medel vid periodens början        43 502            27 202            34 535            38 490            38 490     

Omräkningsdifferens i likvida medel -           716     -           571     -           325     -           398     -           389     

Likvida medel vid periodens slut        41 800            25 620            41 800            25 620            34 535     

 

 

Kvartalsöversikt - koncernen           

            

  2013 2012 2011 

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

Nettoomsättning, mkr 32,3 35,9 28,3 54,6 31,3 24,2 26,6 40,8 35,3 24,6 29,4 

Rörelseresultat, mkr 1,6 5,1 -2,3 14,8 3,0 -2,8 3,2 10,0 12,2 2,5 5,4 

Rörelsemarginal, % 5,1 14,1 -8,1 27,1 9,7 -11,8 11,9 24,5 34,6 10,0 18,3 

Resultat per aktie, kr 0,07 0,26 -0,1 0,69 0,11 -0,09 0,10 0,41 0,47 0,09 0,19 

Avkastning på eget kapital, % 2,7 10,8 -3,2 22,2 4,4 -4,1 3,3 13,6 19,1 4,4 6,8 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 4,5 13,6 -2,8 30,9 10,4 -4,4 6,3 19,4 30,1 7,6 10,8 

Soliditet, % 52,4 51,4 55,9 52,6 54,3 57,0 68,1 62,9 59,9 57,8 69,1 

Substansvärde per aktie, kr 2,62 2,60 2,87 2,97 2,32 2,25 3,35 3,20 2,80 2,26 2,94 

            

Definitioner                       

            

Rörelsemarginal, % Resultat före finansiella poster i förhållande till nettoomsättning 

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

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

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

Soliditet, % Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 

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

   

Alla belopp i tkr jan-sep 

  2013 2012 

Nettoomsättning             74 868                 62 849     

Handelsvaror -          13 693     -          12 068     

Övriga externa kostnader -          19 822     -          15 344     

Personalkostnader -          37 470     -          33 870     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -            1 045     -            1 031     

Summa rörelsens kostnader -          72 030     -          62 313     

Rörelseresultat               2 838                      537     

Finansnetto               2 677     -               145     

Resultat före skatt               5 515                      392     

Skatt  -               871     -               103     

Resultat efter skatt               4 644                      289     

   

   

   

Rapport över totalresultatet   

   

Alla belopp i tkr jan-sep 

  2013 2012 

Resultat efter skatt               4 644                      289     

Kassaflödessäkring                  840     -            1 354     

Skatt på poster i övrigt totalresultat -               216                      356     

Periodens totalresultat               5 268     -               710     
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Moderbolagets balansräkning    

   

Alla belopp i tkr 30-sep 

  2013 2012 

TILLGÅNGAR     

Immateriella tillgångar              1 367                  1 930     

Materiella anläggningstillgångar              2 331                  2 547     

Uppskjuten skattefordran                 228                     306     

Andelar i koncernföretag                     7                         6     

Summa anläggningstillgångar              3 933                  4 789     

      

Färdiga varor och handelsvaror              4 487                  5 534     

Kundfordringar            17 234                18 623     

Aktuell skattefordran            10 274                  6 408     

Övriga fordringar              1 177                  1 717     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              3 097                  2 140     

Räntefond              9 027                10 917     

Likvida medel            17 646                12 040     

Summa omsättningstillgångar            62 942                57 379     

SUMMA TILLGÅNGAR            66 875                62 168     

      

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            14 345                12 439     

Fritt eget kapital            14 345                12 439     

Summa eget kapital            38 361                36 455     

      

Obeskattade reserver              3 396                       -       

      

Leverantörsskulder              3 040                  8 566     

Skatteskulder              3 873                       -       

Övriga skulder              3 169                  4 088     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            15 035                13 059     

Summa kortfristiga skulder            25 117                25 713     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            66 875                62 168     

 

 

 


