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Stora order gav kraftig försäljningstillväxt under 
kvartalet 
 

Tredje kvartalet  

• Nettoomsättningen ökade med 123,5 procent till 31,8 (14,2) mkr  

• Rörelseresultatet uppgick till 8,0 (0,3) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,1 procent jämfört med 
föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent 

• Resultat efter skatt uppgick till 5,8 (0,4) mkr 

• Resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,02) kr 

 

Januari – september 
• Nettoomsättningen ökade med 38,5 procent till 69,3 (50,0) mkr  

• Rörelseresultatet uppgick till 12,7 (9,1) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,3 procent jämfört med 
föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 18,2 procent 

• Resultat efter skatt uppgick till 8,9 (6,3) mkr 

• Resultat per aktie uppgick till 0,50 (0,36) kr 

• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 20,4 (34,9) mkr  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 (3,7) 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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VD:s kommentar  

 

Q3 2010 – Bästa Sommaren någonsin 

Tredje kvartalets omsättning steg med 123 % och slutade på 
31,8 (14,2) mkr vilket gör det till ett av de starkaste kvartalen 
någonsin i Micro Systemations tjugosexåriga historia. Vi har 
lyckats hålla uppe marginalerna i affärerna trots hård 
konkurrens, som tillsammans med effektivare produktion gav 
ett resultat för det tredje kvartalet på 8,0 (0,3) mkr.  

I juni erhöll vi vår då största order någonsin till ett ordervärde 
av 14 mkr. Denna order vann vi efter en lång upphandling som 
startade redan i slutet av 2009. Micro Systemations produkter 
har valts att bli kundens förstahandsval för avläsning av 
mobiltelefoner. Upphandlingen har ställt höga krav på bolaget 
och en del kundanpassningar av hårdvaran har gjorts. Vi har 
sedan tidigare förutsett större upphandlingar och därmed 
större möjliga beställningar med krav på snabba leveranser, 
och i början av 2009 påbörjade vi ett förbättrings- och 
effektiviseringsprojekt av framförallt kabelhanteringen. Tack 
vare förbättrad produktionen och logistik klarade vi nu att 
leverera i samma kvartal som rekordordern erhölls. 

Bra har blivit bättre, och innan vi levererade de första 168 
systemen erhöll vi ytterligare två orders som omfattar totalt 
476 stycken Field Version, till ett sammanlagt ordervärde 
överstigande 36 mkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är inte bara USA som går bra, vi ser en stark tillväxt även i 
Asien där vårt intensifierade arbete ger gott resultat och där 
försäljningstillväxten för årets nio första månader är 56 %. 
Under kvartalet har vi genomfört en uppskattad utbildning för 
våra användare i Hong Kong. Asien kan bli en stor marknad 
för våra produkter och vi siktar på att öka vår 
marknadsnärvaro i regionen.. 

 

När vi vinner så många och stora kunders förtroende ser vi det 
som det yttersta beviset på vår kvalité. Vi strävar efter att 
förvalta denna möjlighet och stärka vår position på marknaden 
ytterligare. Vi kommer bli mycket mer offensiva i vårt arbete 
och satsa parallellt både på förstärkt utveckling och på ökad 
kundbearbetning.  

Tack för visat förtroende 

Solna 22 oktober 

Joel Bollö, VD och koncernchef 
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Verksamheten under kvartalet 

Marknad 
Europa – England är den marknad som har högst 
mognadsgrad av de marknader MSAB är på. Det ekonomiska 
läget är fortsatt ansträngt med svag försäljningstillväxt som 
följd. Dock är det fortsatt stor efterfrågan av kurser där 
försäljningen i det närmaste har fördubblats från föregående 
år. Det är också den nylanserade iPhone kursen ett bevis på 
vilken sålde slut på endast två veckor.  MSAB ser också ett 
ökat antal förfrågningar från större revisionsfirmor som ser 
nyttan att kunna koppla ihop bevis med företagsbedrägerier, 
främst från så kallade smarta telefoner.   
 
I Frankrike har MSAB lyckats vinna ytterligare en stor affär 
som uppgick till 81 XRY system vilket är ett resultat av det 
ramavtal som slöts förra året. I Tyskland har MSAB fått den 
första kunden inom fängelsesektorn, vilket bolaget hoppas 
mycket på framöver. Den nylanserade iPhone kursen har 
mottagits mycket väl även i de tyskspråkiga länderna där den 
sålde slut direkt. Extra kurser planeras nu in i både Tyskland 
och Schweiz.  
 
USA – försäljningssiffrorna för USA präglas till stor del av den 
stororder som annonserades i somras och som avser 168 
Field Version 2 system. USA-verksamheten ser också aktivitet 
i delvis nya marknader där försäljningen tidigare har varit liten 
eller marginell. Flera betydande affärer har också kommit      
in från skattemyndigheter, tullmyndigheter samt militära 
organisationer.  
 
Asien - MSAB fortsätter arbetet med att vidareutveckla och 
etablera nya kontakter med återförsäljare som kan vara 
bolagets förlängda arm i denna stora region.  
 
Produkter 
I version 5.2 finns nu möjligheten att exportera filer till XML-
format vilket har varit efterfrågat. Detta format möjliggör för 
kunden att analysera data i mer standardiserade miljöer. Ett 
nytt forum har lanserats, community.msab.com, vilket syftar till 
att kunder som använder sig av Python-funktionen i XRY 
Physical ska kunna dela kunskap om tolkning av dumpdata 
från XRY Physical.  

 

 
 
Utbildningar 
Utbildningsverksamheten svarade för cirka 8 procent av den 
totala nettoomsättningen under de första nio månaderna. 
MSAB ser en fortsatt stor efterfrågan av utbildningar. Under 
hösten lanserades ”iPhone Forensic Course” vilken är en 
nyutvecklad kurs. Den kommer hållas i England, Schweiz, 
Singapore, Sverige, Tyskland och USA, under totalt 10 
tillfällen före nyår. Under hösten kommer även en ny 
utbildning att utvecklas och de befintliga att modifieras. Allt 
detta för att kunderna ska kunna få ut mesta möjliga av våra 
utbildningar och produkter.    

MSAB har certifierade instruktörer i Sverige, Tyskland, 
Schweiz, England och USA. Under hösten kommer ytterligare 
instruktörer att certifieras som behärskar andra språk vilket 
ger en bättre marknadstäckning. Därutöver har MSAB 
certifierade partners som håller kurser runt om i världen. Totalt 
har omkring 50 kurser genomfört under de tre första kvartalen. 

Medarbetare och organisation 
För att klara av att leverera förväntade volymökningar har en 
inköps- och produktionsansvarig rekryterats. Tjänsten 
tillträddes under september månad. Förväntningar på denna 
tjänst är att bolaget ska kunna arbeta närmare och mer aktivt 
med både existerande såväl som nya leverantörer, samt att 
säkerställa leveranstiderna på bästa sätt för kunden. 
 
Utvecklingsavdelningen har kompletterats med ytterligare två 
utvecklare, och ytterligare två är kontrakterade vilka kommer 
påbörja sina tjänster under oktober månad. 
 
Ytterligare en ersättningsrekrytering har gjorts på innesälj-
avdelningen vilken har en viktig roll för bolagets licens-
förnyelsegrad. 
 
I och med de större affärer som har vunnits i USA har behovet 
av lokal support blivit mer påtagligt. En rekryteringsprocess är 
i gång och med förhoppningen att ha en person på plats innan 
årsskiftet. Planen är också att stärka upp på säljsidan i USA 
för att på ett bättre sätt kunna bearbeta marknaden med egen 
personal. 
 
 

Produktförsäljning för perioden

Licensförnyelse

Nyförsäljning

Nyförsäljning för perioden

XRY - Logical

XRY - Physical

XRY - Complete / 
upgrade
Field Version



   

 
Delårsrapport januari – september 2010  •  Sida 4 (11) 

 

Viktiga händelser under kvartalet 
• MSABs genom tiderna enskilt största affär slöts i början 

av juli. Ordern som uppgick till motsvarande cirka 14 mkr 
beställdes av en större amerikansk myndighet och har 
levererats under september månad.   

• I slutet av september erhöll MSAB ytterligare en stororder 
som uppgick till över 400 system med ett totalt ordervärde 
på motsvarande 32 mkr. Ordern skall levereras inom 120 
dagar.   

• En beställning på 81 XRY-system erhölls från Franska 
Inrikesministeriet med ett totalt ordervärde uppgående till 
cirka 6,5 mkr. 
 

Händelser efter periodens utgång 
• MSAB erhöll en tilläggsorder på 55 Field Version 2 

system i början av oktober. Denna order är direkt kopplad 
till den USA order som uppgick till över 400 system. 
Ordern skall levereras inom 120 dagar. 

 

Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen  

Omsättning och resultat 
I motsats till föregående kvartal som präglades av många 
mindre affärer domineras detta kvartal av en stor amerikansk 
affär vilket avspeglar sig på både omsättning och resultat.  
För kvartalet ökade omsättningen med hela 123,5 procent till 
31,8 (14,2) mkr och motsvarande för perioden var ökningen 
38,5 procent och i mkr 69,3 (50,0).  
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 8,0 (0,3) mkr vilket 
innebär en rörelsemarginal på 25,1 (1,9) procent. För perioden 
uppgick rörelseresultatet till 12,7 (9,1) mkr vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på 18,3 (18,2) procent. 
 

Kostnader 
Kostnaden för handelsvaror är avsevärt högre för kvartalet 
jämfört med föregående år. Detta beror till största del på 
leveransen av de 168 system som har sålts till USA, vilken 
avsåg Field Version 2, som är en hårdvaruintensiv produkt. 
För kvartalet uppgick handelsvaror till 10,3 (4,1) mkr. För 
perioden uppgick handelsvaror till 17,5 ( 9,3) mkr. 
Personalkostnaderna har ökat med cirka 20 procent jämfört 
med föregående år. Från 7,6 mkr till 9,1 mkr för kvartalet, och 
för perioden 27,4 (21,9) mkr.   
Övriga externa kostnader uppgår till 4,2 (2,2) mkr och för 
perioden till 11,3 (9,4) mkr. Ökningen förklaras främst av 
etableringarna i England och USA vilka har medfört ökade 
fasta driftskostnader. En signifikant kostnad på 0,5 (0,1) mkr 
är relaterad till att fler telefoner för utveckling har köpts in 
vilket också får ses som positivt då det utgör grunden för 
bolagets produktförädling.   

Finansnettot uppgår till -0,4 (-0,7) mkr för kvartalet och för 
perioden till -0,9 (0,3) mkr. Det negativa finansnettot är helt 
kopplat till vår stora valutaexponering. Matchning av intäkter 
och kostnader i samma valutor görs i den utsträckning det är 
möjligt, samt att valutasäkring görs till viss del av beräknade 
framtida inflöden. 
Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till 5,8 (0,4) mkr och 
för perioden till 8,9 (6,3) mkr. 
 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Soliditeten har under det senaste kvartalet sjunkit avsevärt 
och uppgår nu till 47,4 (68,8) procent. Detta beror främst på 
två händelser. Den första är USA ordern som uppgick till 168 
system och som avser treårslicenser, där 70 procent av 
försäljningsbeloppet har intäktsförts men där hela ordervärdet 
ligger som kundfordran i väntan på betalning. Den andra 
händelsen är att bolaget har gjort en förskottsfakturering av 
halva ordervärdet för den USA order som överstiger 400 
system. Då ordern inte har levererats än är förskotts-
faktureringen både tillgångs- och skuldförd vilket har ökat upp 
balansomslutningen med cirka 15 mkr, vilket påverkat 
soliditeten negativt. Likvida medel samt kortfristiga finansiella 
placeringar uppgick vid periodens utgång till 20,4 (34,9) mkr.  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 
(3,7) mkr för perioden. Det totala kassaflödet för perioden 
uppgick till -17,1 (-2,4) mkr. Bolaget har under perioden 
betalat utdelning om 17,7 (11,5) mkr. 
 
 
Anställda 
Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 
46 (41). Medelantalet anställda uppgick till 43 (35). 
 

Övrigt 

Finansiella mål 
MSAB ska över den kommande treårsperioden sträva efter att 
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. 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. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Merparten av koncernens kostnader är i svenska kronor 
samtidigt som merparten av intäkterna är i olika utländska 
valutor, främst USD, EUR och GBP.  
 
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 
MSAB blir ojämnare. Hårdare konkurrens riskerar också att 
leda till en större prispress. 
 
Då inga betydande förändringar har skett under kvartalet 
avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas i 
övrigt till redogörelsen i senaste årsredovisningen på sidan 21. 

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 2.3 
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.  
 
Moderbolaget 
Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 73,7 (71,0) 
mkr varav 25,5 (21,6) mkr avser internförsäljning. 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 11,0 (8,2) mkr. 
 
 
 
 
 
 
 

Nya redovisningsprinciper 2010 
Koncernen 
Nya och reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC 
med tillämpning för koncernen från och med den 1 januari 
2010 har inte haft någon effekt på koncernens resultat eller 
finansiella ställning. 
 
Moderbolaget 
Enligt RFR 2.3 ska vissa av de ändringar som infördes i IAS 1 
2009 och som har tillämpats i koncernredovisningen även 
tillämpas i moderbolaget. Till följd av dessa ändringar 
presenteras en separat rapport över totalresultatet för 
moderbolaget i denna delårsrapport. 
 
Årsstämma 2011  
Årsstämman kommer äga rum i Radisson Blu Royal Park 
Hotels lokaler, Frösundaviks allé 15, Solna, onsdagen den 27 
april kl 18:00. Begäran att få ett ärende behandlat på 
stämman skall ha inkommit senast den 1 februari 2011 för att 
den skall kunna tas in i kallelsen. 
 
Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående har förekommit under det 
gångna kvartalet. 
 

Kommande rapporter 
Bokslutskommuniké 4 februari 2011 

 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och press-
meddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com. 

 

Frågor angående delårsrapporten 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 rättvisande 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 21 oktober 2010 

Micro Systemation AB 
Organisationsnummer 556244-3050 
 

 

Henrik Tjernberg   Joel Bollö 
Styrelseordförande   Verkställande direktör 

 

 

 

Jan-Olof Backman Örjan Gatu  Jan Klingspor 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

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

       Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2010 2009 2010 2009 okt 09-sep 10 2009 

Nettoomsättning         31 777             14 220             69 261             49 999             99 845             80 584     

Handelsvaror -       10 329     -         4 065     -       17 490     -         9 299     -       22 977     -       15 070     

Övriga externa kostnader -         4 191     -         2 196     -       11 288     -         9 400     -       14 713     -       12 825     

Personalkostnader -         9 118     -         7 583     -       27 400     -       21 943     -       37 417     -       31 961     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -            175     -            100     -            376     -            270     -            500     -            394     

Rörelsens kostnader -       23 813     -       13 944     -       56 554     -       40 912     -       75 892     -       60 250     

Rörelseresultat           7 964                  276             12 707               9 087             23 953             20 334     

Finansnetto -            446     -            712     -            890     -            323     -            782     -            215     

Resultat före skatt           7 518     -            436             11 817               8 764             23 171             20 119     

Skatt -         1 760                  812     -         2 907     -         2 440     -         5 973     -         5 505     

Resultat efter skatt           5 758                  376               8 909               6 324             17 197             14 614     

       

       
       Aktierelaterade nyckeltal 

      
       Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2010 2009 2010 2009 okt 09-sep 10 2009 

Resultat per aktie  0,32  0,02  0,50  0,36  0,97  0,82  

Totalt antal utestående aktier         17 720             17 720             17 720             17 720             17 720             17 720     

Genomsnittligt antal aktier          17 720             17 720             17 720             17 720             17 720             17 720     

       

       

       Rapport över totalresultatet 
      

       Alla belopp i tkr jul-sep jan-sep helår 

  2010 2009 2010 2009 okt 09-sep 10 2009 

Resultat efter skatt           5 758                  376               8 909               6 324             17 197             14 614     

Omräkningsdifferens -            971                    35     -            987     -              19     -            978     -              16     

Periodens totalresultat           4 787                  411               7 922               6 305             16 219             14 598     
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Koncernens balansräkning 
   

    Alla belopp i tkr 30-september 31-dec 

  2010 2009 2009 

TILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar           2 140                  600                  942     

Materiella anläggningstillgångar           1 294               1 195               1 480     

Uppskjuten skattefordran                78                  802               1 259     

Summa anläggningstillgångar           3 512               2 597               3 681     

        

Färdiga varor och handelsvaror           3 038               2 057               1 771     

Kundfordringar         46 222               9 694             19 870     

Aktuell skattefordran           2 604               3 351                     -       

Övriga fordringar              322                  795                  606     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter           2 221               2 722               2 663     

Räntefond         11 857             13 346             13 341     

Likvida medel           8 537             21 525             25 621     

Summa omsättningstillgångar         74 801             53 490             63 872     

SUMMA TILLGÅNGAR         78 313             56 087             67 553     

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital         37 104             38 609             46 902     

        

Uppskjuten skatt                 -                 1 578                     -       

        

Leverantörsskulder           9 299               3 714               5 001     

Aktuella skatteskulder                 -                    270               1 537     

Övriga skulder           1 145               1 528               1 642     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter         30 765             10 388             12 471     

Summa kortfristiga skulder         41 209             15 900             20 651     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER         78 313             56 087             67 553     

    Förändringar i koncernens eget kapital 
   

    Alla belopp i tkr 30-september 31-dec 

  2010 2009 2009 

Ingående balans         46 902             43 822             43 822     

Totalresultat för perioden           7 922               6 305             14 598     

Utdelning -       17 720     -       11 518     -       11 518     

Utgående balans         37 104             38 609             46 902     
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Koncernens kassaflödesanalys 
   

    Alla belopp i tkr 30-september 31-dec 

  2010 2009 2009 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital           6 325               4 190             15 187     

Förändring i rörelsekapital -         5 785     -            522     -         6 678     

Kassaflöde från den löpande verksamheten              540               3 668               8 509     

Förvärv av anläggningstillgångar -         1 388     -            664     -         1 414     

Kassaflöde från investeringsverksamheten -         1 388     -            664     -         1 414     

Utbetald utdelning -       17 720     -       11 518     -       11 518     

Förvärv/avyttring fondandelar           1 484               6 135               6 140     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -       16 236     -         5 383     -         5 378     

Periodens kassaflöde -       17 084     -         2 379               1 717     

Likvida medel vid periodens början         25 621             23 904             23 904     

Likvida medel vid periodens slut           8 537             21 525             25 621     
 

 

Kvartalsöversikt - koncernen 
         

          Alla belopp i tkr 2010 2009 2008 

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

Nettoomsättning, mkr 31,8 17,4 20,1 30,6 14,2 16,8 19,0 22,6 13,5 

Rörelseresultat, mkr 8,0 1,7 3,1 11,2 0,3 3,1 5,7 7,9 5,0 

Rörelsemarginal, % 25,1 9,5 15,5 36,8 1,9 18,5 30,0 35,2 37,3 

Resultat per aktie, kr 0,32 0,07 0,11 0,47 0,02 0,11 0,23 0,47 0,21 

Avkastning på eget kapital, % 15,2 3,3 4,2 18,3 1,0 4,5 9,1 20,2 11,2 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 21,3 5,0 7,4 25,3 0,8 9,5 14,0 23,5 16,7 

Soliditet, % 47,4 67,1 76,2 69,4 68,8 70,4 74,3 71,2 75,6 

Substansvärde per aktie, kr 2,09 1,83 2,77 2,65 2,18 2,16 2,70 2,47 2,09 

          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 dividerat på antal utestående aktier 
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Moderbolagets resultaträkning 

    Alla belopp i tkr jan-sep helår 

  2010 2009 2009 

Nettoomsättning         73 745             70 960           101 903     

Handelsvaror -       31 830     -       36 397     -       45 120     

Övriga externa kostnader -         8 544     -         8 101     -       10 880     

Personalkostnader -       22 062     -       17 962     -       26 258     

Avskrivningar av anläggningstillgångar -            338     -            254     -            336     

Summa rörelsens kostnader -       62 774     -       62 714     -       82 594     

Rörelseresultat         10 971               8 246             19 309     

Finansnetto -            839     -            326     -            204     

Resultat efter finansiella poster         10 132               7 920             19 105     

Avsättning upplösning periodiseringsfond                 -                       -                 6 000     

Skatt  -         2 665     -         2 170     -         6 749     

Periodens resultat           7 467               5 750             18 356     

    

    

    Rapport över totalresultatet 
   

    Alla belopp i tkr jan-sep helår 

  2010 2009 2009 

Resultat efter skatt           7 467               5 750             18 356     

Omräkningsdifferens                 -                       -                       -       

Periodens totalresultat           7 467               5 750             18 356     
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Moderbolagets balansräkning  
   

    Alla belopp i tkr 30-september 31-dec 

  2010 2009 2009 

TILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar           2 140                  600                  942     

Materiella anläggningstillgångar           1 053               1 052               1 244     

Andelar i koncernföretag                  6                      6                      6     

Summa anläggningstillgångar           3 199               1 658               2 192     

        

Färdiga varor och handelsvaror           3 038               2 057               1 772     

Kundfordringar         30 169             16 303             20 604     

Aktuell skattefordran           1 348               4 154               1 259     

Övriga fordringar           5 147                  563               1 484     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter           2 221               2 721               2 663     

Räntefond         11 857             13 345             13 341     

Kassa & bank           5 182             20 636             24 965     

Summa omsättningstillgångar         58 962             59 779             66 088     

SUMMA TILLGÅNGAR         62 161             61 437             68 280     

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Aktiekapital (17 720 000)           3 544               3 544               3 544     

Reservfond         20 288             20 288             20 288     

Bundet eget kapital         23 832             23 832             23 832     

Balanserad vinst eller förlust           5 164               4 529               4 528     

Periodens resultat           7 467               5 750             18 356     

Fritt eget kapital         12 631             10 279             22 884     

Summa eget kapital         36 463             34 111             46 716     

        

Obeskattade reserver                 -                 6 000                     -       

        

Leverantörsskulder         14 050               3 689               6 317     

Aktuella skatteskulder                 -                       -                 1 203     

Övriga skulder           1 032               7 249               1 575     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter         10 616             10 388             12 469     

Summa kortfristiga skulder         25 698             21 326             21 564     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER         62 161             61 437             68 280     
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