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Tillväxt med ökad rörelsemarginal 

 

 

Tredje kvartalet  

 Nettoomsättningen ökade med 11,1 procent till 35,3 (31,8) mkr  

 Rörelseresultatet uppgick till 12,2 (8,0) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 34,6 (25,1) procent  

 Resultat efter skatt uppgick till 8,3 (5,8) mkr 

 Resultat per aktie uppgick till 0,47 (0,32) kr 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 (-0,4) mkr 

 

 

Januari - september 

 Nettoomsättningen ökade med 29,0 procent till 89,3 (69,3) mkr  

 Rörelseresultatet uppgick till 20,1 (12,7) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,5 (18,3) procent 

 Resultat efter skatt uppgick till 13,3 (8,9) mkr 

 Resultat per aktie uppgick till 0,75 (0,50) kr 

 Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 38,1 (20,4) mkr 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,2 (0,5) mkr 

 

Kort om Micro Systemation 
Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa 
och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom 
sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även återskapa raderad 
information och ger därmed en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort 
utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande 
myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation är noterat på NGM-börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999. 
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VDs kommentarer 

Försäljningen ökade med hela 29 procent till 89,3 (69,3) mkr 

under perioden. Tillväxten under tredje kvartalet blev 11,1 

procent med en nettoomsättning på 35,3 (31,8) mkr. 

Rörelseresultatet för årets nio första månader förbättrades 

med 58 procent till 20,1 (12,7) mkr. Bolaget hanterar allt fler 

kunder och leveranserna fortsätter att fungera mycket bra.  

Vår försäljning fortsätter utvecklas starkt i Nordamerika och 

Sydostasien. Den europeiska marknaden där Storbritannien 

har stor inverkan, visar inte samma tillväxt. 

Vi har haft en hög tillväxttakt under årets första nio månader 

och den underliggande marknaden fortsätter växa starkt. De 

stora order till USA som intäktsfördes framför allt under det 

fjärde kvartalet 2010, gör att vi bedömer att vi inte kommer att 

överträffa förra årets försäljningssiffror för helåret. 

I september lanserade Micro Systemation  XRY 6.0  - det är 

en till stor del nyskriven version av vår mjukvara, vilken tagit  

över ett år att utveckla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya versionen bygger på en helt ny plattform vilket 

möjliggjort att vi kunnat bygga in många eftertraktade 

funktioner. Lanseringen skedde på Nordic Phone Forensic 

Seminar, där Micro Systemation genomförde ett heldags-

seminarium för samtliga forensiska experter i Norden.  

Arbetet med att ta fram den nya versionen har tagit mycket 

resurser, detta tillsammans med fortsatt stark efterfrågan gör 

att vi fortsätter rekrytera.  

Micro Systemation flyttar till våren in i ändamålsenliga lokaler 

med bra kommunikationer och stimulerande miljö i området 

kring Hornstull, Stockholm.  

 

Solna  oktober 2011 

Joel Bollö  
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Verksamheten under kvartalet  

Marknad 

Europa – Många av de europeiska ekonomierna är fortsatt 

finansiellt ansträngda varför försäljningen inte riktigt når upp till 

samma nivå för motsvarande period föregående år. 

De brittiska myndigheternas budgetutrymme för 

nyinvesteringar är fortsatt begränsat. Konkurrensen 

intensifieras också vilket bolaget bemöter med ytterligare 

satsningar, bland annat med att stärka upp säljteamet med 

ytterligare en resurs.  

En stor order kom in från det franska inrikesministeriet. 

Försäljningen på den tyska marknaden har varit god under 

kvartalet och det syns en tydlig trend att beslut och inköp 

decentraliceras ut i organisationerna.  

USA – Försäljningen har varit god under det gångna kvartalet 

och USA är under det tredje kvartalet den enskilt största 

marknaden.   

Asien – Regionen växer och flera order har kommit in, från 

bland annat Australien, Taiwan och Korea.   

  

Produkter 

I XRY version 6.0 uppgick det totala stödet av enhetsprofiler 

till nästan 5 400. Bolaget har bedömt att det specifika 

utvecklingsarbete som initierats under 2011 och som pågår, 

vid sidan av underhåll och addering av nya enhetsprofiler, är 

av den karaktär att viss kostnad skall aktiveras. Dessa 

kostnader avser framtagande av ny hårdvarupaketering. Totalt 

har 100 tkr aktiverats under kvartalet.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utbildningar 

Under det tredje kvartalet har bolaget levererat 11 

utbildningar. Av kvartalets totala nettoomsättning svarade 

utbildningsverksamheten för 1,7 mkr. 

 

Medarbetare och organisation 

Totalt har åtta personer tillträtt sina tjänster under kvartalet. 

Det är ett fortsatt stort behov av resurser inom utveckling. 

 

 

Viktiga händelser under kvartalet 

 

 Version 6.0 lanserades 

 Ett antal större beställningar från Frankrike  till ett värde 

av 2.7 mkr  

 Ett par större beställningar från USA till ett värde av 14 

Mkr 

 

 

 

 

 

  

39% 

61% 

Produktfördelning för perioden 

Licensförnyelse

Nyförsäljning

12% 

39% 

49% 

Nyförsäljning för perioden 

XRY - Logical

XRY - Complete /
upgrade

Field Version
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Kommentarer till den finansiella 

utvecklingen  

Omsättning och resultat 

Affärer av större volym var bland annat en uppgraderingsorder 

på sammanlagt 168 system, samt en större order från det 

franska inrikesministeriet, vilken var en kombination av 

treåriga licensförnyelser och uppgraderingar. 

   

För kvartalet ökade omsättningen med 11,1 procent till 35,3 

(31,8) mkr, varav 0,7 (0,7) mkr avser realiserade och 

orealiserade valutavinster. För perioden ökade omsättningen 

med 29,0 procent till 89,3 (69,3) mkr varav 5,4 (1,8) mkr avser 

realiserade och orealiserade valutavinster.  

Rörelseresultatet uppgick till 12,2 (8,0) mkr vilket innebär en 

rörelsemarginal på 34,6 (25,1) procent. För perioden uppgick 

rörelseresultatet till 20,1 (12,7) mkr vilket motsvarar en 

rörelsemarginal på 22,5 (18,3) procent. Nettot av 

valutaeffekter på rörelseresultatet för kvartalet blev 0,5 (-0,4) 

mkr och för perioden på 1,0 (-1,0) mkr. 

 

 

Kostnader 

Kostnader för handelsvaror är 42,2 procent lägre jämfört med 

motsvarande kvartal föregående år, vilket förklaras av att 

bolaget levererade en större order av hårdvaruintensiva Field 

Version förra året. För kvartalet uppgick kostnader för 

handelsvaror till 6,0 (10,3) mkr varav 0,2 (1,1) mkr avser 

realiserade och orealiserade valutaförluster. För perioden 

minskade kostnader för handelsvaror med 4 procent och 

uppgick till 16,8 (17,5) mkr varav 5,3 (2,8) mkr avser 

realiserade och orealiserade valutaförluster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalkostnaderna har under kvartalet ökat från 9,1 mkr till 

11,3 mkr vilket motsvarar en ökning med 24,2 procent jämfört 

med föregående års kvartal. För perioden är ökningen 30,4 

procent 35,7 (27,4) mkr. Micro Systemation har under året 

växt från 46 till 61 medarbetare vilket förklarar 

kostnadsökningen. 

Kvartalets övriga externa kostnader uppgick till 5,5 (4,2) mkr 

och för perioden till 15,9 (11,3) mkr.  

Finansnettot uppgick till 0,2 (-0,4) mkr och utgörs primärt av 

omvärdering av likvida medel i EUR, USD och GBP samt 

räntor. För perioden uppgick finansnettot till -0,4 (-0,9) mkr. 

Finansnettot är numera rensat från säkringsinstrument vilka 

redovisas mot rörelseresultatet respektive eget kapital.  

Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till 8,3 (5,8) mkr och 

för perioden till 13,3 (8,9) mkr. 

 

 
 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Soliditeten har stigit jämfört med motsvarande period förra 

året och uppgår till 59,9 (47,4) procent. Likvida medel samt 

kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens 

utgång till 38,1 (20,4) mkr.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 (-

0,4) mkr för kvartalet och för perioden till 6,2 (0,5) mkr. Det 

totala kassaflödet för kvartalet inklusive återläggning av 

avsättning till fondandelar och utdelning uppgick till -1,4 (-1,7) 

mkr och för perioden till 5,1 (-0,8) mkr.  

 

Anställda 

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 

61 (46). Medelantalet anställda uppgick till 56 (43). 
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Övrigt 

Incitamentsprogram 

Årsstämman beslutade den 27 april om att införa ett långsiktigt 

prestationsbaserat incitamentsprogram för bolagets 

verkställande direktör, Joel Bollö, samt bolagets 

utvecklingschef, Örjan Gatu. Programmet löper under 

perioden 2011 till och med februari 2014 och ger deltagarna 

en rättighet att maximalt erhålla en vederlagsfri tilldelning av 

totalt 351 000 B-aktier vardera. Rätten att erhålla tilldelning 

förfaller om den anställde inte kvarstår i anställning i februari 

2014 samt är beroende av tillväxten i resultat per aktie. För 

maximal tilldelning krävs en genomsnittlig tillväxt i resultat per 

aktie om 30 procent under perioden 2011-2013 i förhållande 

till jämförelseåret 2010. Justering kan komma att ske baserat 

på ändrade redovisningsprinciper. 

Redovisningsmässigt har perioden januari-september 

belastats med en kostnad om 1 304 tkr avseende 

incitamentsprogrammet. Kostnaden inkluderar såväl värdet på 

de tilldelade rättigheterna som sociala avgifter. Den 

redovisade kostnaden har baserats på styrelsens bästa 

bedömning över den framtida vederlagsfria tilldelningen av B-

aktier och gjorts med utgångspunkt i aktiens marknadsvärde 

vid tilldelningstidpunkten den 27 april 2011 med avdrag för 

framtida förväntade utdelningar diskonterade till nuvärde. Per 

den 30 september har styrelsen bedömt att totalt 280 800 

aktier kommer tilldelas VD och utvecklingschef. Motsvarande 

lönekostnad redovisas som en ökning av balanserade 

vinstmedel medan den förväntade utbetalningen av sociala 

avgifter redovisas som en skuld. Detta innebär att eget kapital 

belastats med netto 307 tkr efter skatt.  

För att säkra de kassaflödesmässiga effekterna av 

incitamentsprogrammet genomförde Micro Systemation en 

nyemission den 20 juni om totalt 922 000 C-aktier vilka 

tecknades av Tjernkraft HOG AB. Likvid erhölls om 184 400 

tkr. Micro Systemation köpte omedelbart tillbaka dessa aktier 

och innehar därmed samtliga C-aktier i eget förvar. I övrigt har 

det inte skett några förändringar rörande antalet utestående 

aktier jämfört med årsskiftet 2010. Vid eventuell tilldelning 

inom ramen för incitamentsprogrammet kommer C-aktier att 

konverteras till B-aktier och dels överlåtas till deltagarna i 

programmet, dels att säljas på en reglerad marknad för att 

täcka bolagets kostnader för sociala avgifter. Tjernkraft HOG 

AB är ett till ordförande närstående bolag. Ordförande har inte 

erhållit någon kompensation eller vederlag i samband med 

nämnda transaktion.  

För övriga anställda fortlöper det tidigare beslutade 

vinstdelningsprogrammet. 

Noteringskostnader 

Hittills i år har rörelseresultatet belastats med 1,1 mkr relaterat 

till den förestående flytten från NGM-börsen till Nasdaq OMX 

Stockholm. 

 

 

Finansiella mål 

Micro Systemation ska över den kommande treårsperioden 

sträva efter att nå minst 25 procents organisk 

omsättningstillväxt samt minst 25 procents rörelsemarginal.   

Säsongseffekter 

Micro Systemation är inte beroende av vissa säsonger i den 

bemärkelse som normalt avses med begreppet säsongseffekt. 

Dock 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. Stora affärsavslut 

under andra kvartal kan dock motverka denna effekt. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Micro Systemations framgång är i stor utsträckning kopplad till 

förmågan att anställa, utveckla, motivera och behålla 

ingenjörer och annan kvalificerad personal. Det råder stark 

konkurrens om kvalificerad personal inom it-branschen. Micro 

Systemation har en till antalet förhållandevis liten 

produktutvecklingsavdelning och är därmed beroende av ett 

fåtal nyckelpersoner. 

 

Merparten av koncernens kostnader är i svenska kronor 

samtidigt som merparten av intäkterna är i olika utländska 

valutor, främst USD, EUR och GBP. För att reducera 

valutarisken använder sig Micro Systemation av valutasäkring 

enligt den av styrelsen fastställda finanspolicyn. 

 

I och med att marknaden successivt mognar sker fler 

upphandlingar på en mer central nivå. Dessa upphandlingar 

innebär oftast större volymer men tar också längre tid att 

genomföra, vilket kan leda till att försäljningsutvecklingen för 

Micro Systemation blir ojämnare. Hårdare konkurrens riskerar 

också att leda till prispress. 

 

Säkringsredovisning 

Micro Systemation tillämpar från och med den 1 januari 2011 

säkringsredovisning i enlighet med IAS 39. Jämfört med 

tidigare redovisningsprinciper har omläggning till 

säkringsredovisning haft en positiv påverkan på 

nettoomsättningen för första halvåret med 2,2 mkr och för 

rörelseresultatet med 2,1 mkr. Enligt tidigare principer skulle 

motsvarande effekt ha redovisats i finansnettot. Resultat före 

skatt har påverkats negativt med 0,8 mkr som följd av att 

omvärdering av säkringsinstrument till värkligt värde 

redovisats i totalresultatet. Eget kapital är opåverkat av 

omläggningen. I enlighet med reglerna i IAS 39 tillämpas 

säkringsredovisning endast framåtriktat från och med 1 januari 

2011. 
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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 ej annat anges nedan, 

med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet 

av den senaste årsredovisningen.  

Nya och reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC 

med tillämpning för moderbolaget och koncernen från och 

med den 1 januari 2011 har inte haft någon effekt på 

moderbolaget och koncernens resultat eller finansiella 

ställning. 

Moderbolaget 

Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 75,7 (73,7) 

mkr varav 37,1 (25,5) mkr avser internförsäljning. Av de 

direkta kostnaderna avser 0 (14,6) mkr interna kostnader. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 19,8 (11,0) mkr. 

 

 

Transaktioner med närstående 

I samband med styrelsens beslut att förbereda listbyte till 

Nasdaq OMX Stockholm, genomfördes en upphandling 

varefter Jan Klingspor, styrelseledamot i Micro Systemation, 

utsågs att tillsammans med bolaget och externa konsulter 

förbereda listbytet. Detta åtagande har hittills belastat 

rörelseresultatet med 598 tkr. Utöver dessa åtaganden, samt 

ovan beskrivna nyemission och incitamentsprogram, har inga 

transaktioner med närstående förekommit.  

Kommande rapporter 

Bokslutskommuniké     3 februari 2012 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och 

pressmeddelanden 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.  

 

Solna 20 oktober 2011 

Micro Systemation AB 

Organisationsnummer 556244-3050 

 

Henrik Tjernberg Joel Bollö  Jan Klingspor 

Styrelseordförande Verkställande direktör Styrelseledamot 

 

Ulf Arnetz  Jan-Olof Backman Katarina G Bonde  

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

Örjan Gatu    

Styrelseledamot    

 

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

       Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2011 2010 2011 2010 okt 10-sep 11 2010 

Nettoomsättning          35 309              31 777              89 320              69 261            144 157            124 098     

Handelsvaror -          5 965     -        10 329     -        16 823     -        17 490     -        34 657     -        35 324     

Övriga externa kostnader -          5 510     -          4 191     -        15 908     -        11 288     -        21 874     -        16 899     

Personalkostnader -        11 321     -          9 118     -        35 722     -        27 400     -        49 524     -        41 202     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -             286     -             175     -             800     -             376     -          1 024     -             600     

Rörelsens kostnader -        23 082     -        23 813     -        69 254     -        56 554     -      107 080     -        94 025     

Rörelseresultat          12 227                7 964              20 066              12 707              37 077              30 073     

Finansnetto               229     -             446     -             430     -             890     -             532     -             992     

Resultat före skatt          12 456                7 518              19 636              11 816              36 545              29 081     

Skatt -          4 178     -          1 760     -          6 340     -          2 907     -        10 792     -          7 359     

Resultat efter skatt            8 278                5 758              13 296                8 909              25 753              21 721     

       

       

       
Aktierelaterade nyckeltal 

      

         jul-sep jan-sep helår 

  2011 2010 2011 2010 jul 10-jun 11 2010 

Resultat per aktie före utspädning, kr  0,47 0,32 0,75  0,50  1,45  1,23  

Resultat per aktie efter utspädning, kr  0,46 0,32 0,75  0,50  1,44  1,23  

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                 88                      -                     108                      -                     112                      -       

Genomsnittligt antal utestående aktier efter 
utspädning, tusental          17 808              17 720              17 828              17 720              17 832              17 720     

       

       

       Rapport över totalresultatet 
      

       Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2011 2010 2011 2010 okt 10-sep 11 2010 

Resultat efter skatt            8 278                5 758              13 296                8 909              25 753              21 721     

Övrigt totalresultat:             

Valutakursdifferenser               108     -             971                     12     -             987     -          1 059     -          2 058     

Kassaflödessäkring            1 071                     854                      -                     854                      -       

Skatt på poster i övrigt totalresultat -             282       -             225                      -       -             225                      -       

Periodens totalresultat            9 175                4 787              13 937                7 922              25 323              19 663     
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Koncernens balansräkning 
   

    Alla belopp i tkr 30-sep 31-dec 

  2011 2010 2010 

TILLGÅNGAR       

Immateriella tillgångar            2 436                2 140                2 029     

Materiella anläggningstillgångar            1 174                1 294                1 377     

Uppskjuten skattefordran               262                     78                      -       

Summa anläggningstillgångar            3 872                3 512                3 406     

        

Färdiga varor och handelsvaror            3 193                3 038                4 510     

Kundfordringar          26 275              46 222              25 221     

Skattefordringar            7 529                2 604                      -       

Övriga fordringar            1 793                   322                3 506     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            2 110                2 221                2 246     

Räntefond          15 615              11 857                4 788     

Likvida medel          22 493                8 537              42 711     

Summa omsättningstillgångar          79 006              74 801              82 982     

SUMMA TILLGÅNGAR          82 878              78 313              86 388     

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital          49 604              37 104              48 845     

        

Leverantörsskulder            4 093                9 299                9 886     

Aktuella skatteskulder            5 184                      -                     786     

Övriga skulder            5 484                1 145                2 276     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          18 514              30 765              24 595     

Summa kortfristiga skulder          33 275              41 209              37 543     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          82 878              78 313              86 388     

    

    
Förändringar i koncernens eget kapital 

   

    Alla belopp i tkr 30-sep 31-dec 

  2011 2010 2010 

Ingående balans          48 845              46 902              46 902     

Totalresultat för perioden          13 937                7 922              19 663     

Incitamentsprogram               998                      -                        -       

Utdelning -        14 176     -        17 720     -        17 720     

Nyemission               184                      -                        -       

Återköp aktier -             184                      -                        -       

Utgående balans          49 604              37 104              48 845     
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Koncernens kassaflödesanalys 
     

      Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2011 2010 2011 2010 2010 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital          9 296             4 961           11 476             6 325           24 032     

Förändring i rörelsekapital -      10 500     -      5 389     -      5 325     -      5 785             5 012     

Kassaflöde från den löpande verksamheten -        1 204     -         428             6 151                540           29 044     

Förvärv av anläggningstillgångar -           238     -      1 269     -      1 004     -      1 388     -      1 584     

Förvärv/avyttring fondandelar          2 422            1 236     -    10 827             1 484             8 553     

Kassaflöde från investeringsverksamheten         2 184     -           33     -    11 830                  96             6 969     

Utbetald utdelning              -                    -       -    14 176     -    17 720     -    17 720     

Nyemission              -                    -                  184              -                -       

Åkerköp aktier              -                    -       -         184              -                -       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten         -               -       -    14 176     -    17 720     -    17 720     

Periodens kassaflöde           980     -         461     -    19 856     -    17 084           18 293     

Likvida medel vid periodens början        20 445             8 998           42 711           25 621           25 621     

Omräkningsdifferens i likvida medel          1 068                -       -         362              -       -      1 203     

Likvida medel vid periodens slut       22 493             8 537           22 493             8 537           42 711     

 

Kvartalsöversikt - koncernen 
          

            
 

2011 2010 2009 

  kv 3 kv 2 kv 1 kv4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 

Nettoomsättning, mkr 35,3 24,6 29,4 54,8 31,8 17,4 20,1 30,6 14,2 16,8 19,0 

Rörelseresultat, mkr 12,2 2,5 5,4 17,4 8,0 1,7 3,1 11,2 0,3 3,1 5,7 

Rörelsemarginal, % 34,6 10,0 18,3 31,7 25,1 9,5 15,5 36,8 1,9 18,5 30,0 

Resultat per aktie, kr 0,47 0,09 0,19 0,72 0,32 0,07 0,11 0,47 0,02 0,11 0,23 

Avkastning på eget kapital, % 19,1 4,4 6,8 26,8 15,2 3,3 4,2 18,3 1,0 4,5 9,1 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 30,1 7,6 10,8 37,1 21,3 5,0 7,4 25,3 0,8 9,5 14,0 

Soliditet, % 59,9 57,8 69,1 56,5 47,4 67,1 76,2 69,4 68,8 70,4 74,3 

Substansvärde per aktie, kr 2,80 2,26 2,94 2,76 2,09 1,83 2,77 2,65 2,18 2,16 2,70 

            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 

  2011 2010 

Nettoomsättning          75 666              73 745     

Handelsvaror -        16 202     -        31 830     

Övriga externa kostnader -        11 455     -          8 544     

Personalkostnader -        27 537     -        22 062     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -             702     -             338     

Summa rörelsens kostnader -        55 897     -        62 774     

Rörelseresultat          19 769              10 971     

Finansnetto -             496     -             839     

Resultat före skatt          19 273              10 132     

Skatt  -          5 068     -          2 665     

Resultat efter skatt          14 205                7 467     

   

   

   Rapport över totalresultatet 
  

   Alla belopp i tkr jan-sep 

  2011 2010 

Resultat efter skatt          14 205                7 467     

Omräkningsdifferens                  -                        -       

Kassaflödessäkring               854                      -       

Skatt på poster i övrigt totalresultat -             225                      -       

Periodens totalresultat          14 834                7 467     
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Moderbolagets balansräkning  
  

   Alla belopp i tkr 30-sep 

  2011 2010 

TILLGÅNGAR     

Immateriella tillgångar            2 436                2 140     

Materiella anläggningstillgångar            1 055                1 053     

Uppskjuten skattefordran               262      -  

Andelar i koncernföretag                   6                       6     

Summa anläggningstillgångar            3 760                3 199     

      

Färdiga varor och handelsvaror            3 193                3 038     

Kundfordringar          33 115              30 169     

Aktuell skattefordran            1 854                1 348     

Övriga fordringar            1 410                5 147     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            2 068                2 221     

Räntefond          15 615              11 857     

Likvida medel            8 070                5 169     

Summa omsättningstillgångar          65 324              58 962     

SUMMA TILLGÅNGAR          69 084              62 161     

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Aktiekapital             3 728                3 544     

Reservfond          20 288              20 288     

Bundet eget kapital          24 016              23 832     

Balanserad medel och periodens resultat          24 986              12 631     

Fritt eget kapital          24 986              12 631     

Summa eget kapital          49 002              36 463     

      

Leverantörsskulder            6 454              14 050     

Övriga skulder            3 434                1 032     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          10 194              10 616     

Summa kortfristiga skulder          20 082              25 698     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          69 084              62 161     

 

 

 


