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Under perioden har vi sett hur vår långsiktiga satsning på Nordamerika börjat ge god 
utväxling. Mycket av det arbete vi lagt ner här under flera år ger nu bra resultat och vår 
verksamhet växer kraftigt. Till stor del har vi koncentrerat oss på de östra delarna av USA, 
eftersom de största myndigheterna är lokaliserade kring Washington. Men potentialen är 
mycket stor även i andra delar av landet. Som ett led i ökad kundnärvaro på stora marknader 
har Micro Systemation nu anställt en medarbetare i Arizona, ansvarig för sydvästra USA. 
Startskottet för vår säljare var HTCIA-konferensen i augusti i år. Vi bedömer 
marknadsutsikterna som goda eftersom version 3.5 av XRY även kommer att ha stöd för 
Black Berry, samtidigt som antalet CDMA-telefoner ökar kontinuerligt. 
 
Under hösten 2007 har vi deltagit i ett stort antal mässor/seminarier världen över, till exempel 
i Sverige, Norge, Frankrike, Holland, England, USA och Brasilien. Dessutom har vi 
arrangerat egna workshopdagar i bland annat Belgien som väckt mycket stort intresse hos 
befintliga och potentiella kunder. 
 
Utvecklingen av HeXRY går enligt plan. Vi kan nu demonstrera produkten och intresset är  
stort. De som arbetar med Hex-filer är en än mer specialiserad kategori av användare, vilket 
gagnar oss eftersom de lättare kan se nyttan av komplexa produkter. 
 
 
I takt med att vi växer och anställer allt fler har vi också beslutat att utöka våra lokaler. Från 
och med den första december i år kommer vi därför att expandera kontorsytan genom ett 
mycket förmånligt hyresavtal.  
 
Utsikter 
Micro Systemation är i stark tillväxt och våra kunder har stort förtroende för oss och våra 
produkter. Konkurrensen växer dock hela tiden i takt med att allt fler leverantörer ger sig in på 
vår marknad. Vår starka position utmanas därför kontinuerligt och vår framgång avgörs även i 
fortsättningen av vår förmåga att ständigt lyssna på våra kunder och leverera de lösningar de 
efterfrågar. 
 
Kvartal fyra ser ut att kunna bli lika starkt som tidigare vilket skulle göra 2007 till ännu ett 
rekordår för bolaget.  
 
 
Joel Bollö 
Verkställande Direktör 
  



 

Micro Systemations löpande kvartalsresultat: 
 

Tkr Q205 Q305 Q405 Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Q307

    

Omsättning 3 148 2 632 4 905 5 116 6 326 5 887 8 607 11 956 8 902 10 968

    

Resultat 94 59 1 106 1 939 2 306 2 789 3 305 5 997 3 272 4 401

    

Ack resultat 9 68 1 174 1 939 4 245 7 034 10 339 5 997 9 269 13 609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• .XRY gör det möjligt att snabbt tömma beslagtagna 
mobiltelefoner på dess innehåll. På några minuter kan informationen 
i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal, sparade telefonnummer, 
missade samtal, SMS, bilder, kalender, ljudfiler etc. Allt presenteras i 
en och samma rapport som .XRY genererar. I den framgår vilken 
telefon som avlästs vem som gjort avläsning mm. Rapporten lagras i 
ett krypterat filformat. 

 
 

Micro Systemation har sedan starten 1984 utvecklat och marknadsfört en rad innovativa och 
framgångsrika datakommunikationsprodukter. Bolagets B-aktie är sedan december 1999 noterad på 
NGM Equitys aktielista. (msab b) 
 
  



 

 
Kommentarer till rapporten 
 
Föreliggande rapport har ej granskats av bolagets revisor, bolaget redovisar enligt 
redovisningslagen & redovisningsrådes rekommendationer – allt i god ordning och 
redovisningssed. 
  
Omsättning 
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,8 Mkr (17,3 Mkr). Omsättningen är i 
enlighet med förväntan. Orderingången på .XRY är fortsatt  god och förnyelsegraden hög. 
 
Rörelsens kostnader 
Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 18,2 Mkr (10,3 Mkr). Personalkostnaderna 
under perioden uppgick till 9,4 Mkr (6,4 Mkr). Övriga externa kostnader uppgick till 4,2 Mkr 
(2,5 Mkr). 
 
Periodens resultat 
Resultatet för perioden blev 13,6 Mkr (7,0 Mkr), vilket är enligt förväntan. Alla 
utvecklingskostnader belastar resultatet direkt och någon aktivering av arbetet för egen 
räkning görs ej. 
 
Kommande rapporttillfällen 
Bokslutsrapport   8 februari 2008 
 
 
Styrelsen intygar  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att niomånadersrapporten ger en rättvisande 
översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 
 
Solna 2007‐10‐26 
Henrik Tjernberg  Joel Bollö  Jan‐Olov Backman  Örjan Gatu  Jan Klingspor 
Ordförande  Vd  Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 
 
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets 
hemsida www.msab.com. 
 
Frågor angående delårsrapporten ställs till VD Joel Bollö, Micro Systemation AB, 
 tel 08-739 02 70 eller på e-mail: joel.bollo@msab.com  



 

Resultaträkningar jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep 
2007 2006 2007 2006 

Tkr 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 31 825  17 319  10 968  5 887  

Rörelsens kostnader 
Förändring varulager -227  212  -50  212  
Handelsvaror -4 268  -1 572  -1 882  -525  
Övriga externa kostnader -4 198  -2 476  -1 119  -703  
Personalkostnader -9 429  -6 444  -3 484  -2 070  
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -94  -34  -32  -12  

-18 216  -10 314  -6 567  -3 098  

Rörelseresultat 13 609  7 005  4 401  2 789  

Resultat från finansiella investeringar 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 146  31  16  0  
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -68  -1  0  0  

78  30  16  0  

Resultat efter finansiella poster 13 687  7 035  4 417  2 789  

Resultat före skatt 13 687  7 035  4 417  2 789  

Skatt på årets resultat 0  0  0  0  

Periodens resultat 13 687  7 035  4 417  2 789  

Resultat per aktie i SEK, genomsnitt 0,77  0,40  
Genomsnittligt antal aktier 17 720 000  17 720 000  
 
  



 

 
Balansräkningar 

2007-09-30 2006-09-30 2006-12-31 
Tkr 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 442  138  441  
Summa anläggningstillgångar 442  138  441  

Omsättningstillgångar 

Varulager 
Färdiga varor och handelsvaror 617  988  843  

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 8 949  5 041  4 490  
Övriga fordringar 248  191  297  
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 404  123  246  

9 601  5 355  5 033  

Kassa och bank 24 434  9 921  15 072  

Summa omsättningstillgångar 34 652  16 264  20 948  

SUMMA TILLGÅNGAR 35 094  16 402  21 389  
  



 

 
Balansräkningar 

2007-09-30 2006-09-30 2006-12-31 
Tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (17 720 000 aktier) 3 544  3 544  3 544  
Reservfond 31 806  31 806  31 806  

35 350  35 350  35 350  

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust -18 299  -28 638  -28 638  
Periodens resultat 13 687  7 035  10 339  

-4 612  -21 603  -18 299  

Summa eget kapital 30 738  13 747  17 051  

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 114  500  1 040  
Skatteskulder 58  0  0  
Övriga skulder 670  384  348  
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 2 514  1 771  2 950  

4 356  2 655  4 338  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 094  16 402  21 389  

POSTER INOM LINJEN 
Ställda säkerheter            Inga            Inga            Inga 
Avsvarsförbindelser            Inga            Inga            Inga 
  



 

Kassaflödesanalys jan-sep jan-sep 
2007 2006 

Tkr 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat 13 609  7 005  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
      Avskrivningar 94  34  

Summa 13 703  7 039  

Erhållen ränta 146  31  
Erlagd ränta -68  -1  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av 
rörelsekapital 13 781  7 069  

Förändring i rörelsekapital 
      Förändringa av varulager 227  -630  
      Förändring av fordringar -4 591  -1 475  
      Förändring kortfristiga skulder 41  796  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 458  5 760  

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar -96  -37  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -96  -37  

Förändring av likvida medel 9 362  5 736  

Likvida medel vid periodens början 15 072  4 185  
Likvida medel vid periodens slut 24 434  9 921  

Nyckeltal             
    
Soliditet, %  1) 87,59% 83,81% 
Antal aktier vid periodens utgång 17 720 000 17 720 000 
Resultat per aktie, SEK  2) 0,77 0,40 
Eget kapital per aktie, SEK  2) 1,73 0,78 
    
    
1) Eget kapital i förhållande till summa tillgångar   
2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut   
              
 


