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Pressmeddelande 22 juli 2020 
 
 

 
Delårsrapport januari – juni 2020  

 

MSAB – Ökad omsättning och vinst 
 

 

Januari - Juni 
 

 Nettoomsättningen ökade med 15,1 procent till 150,1 (130,4) mkr (13,4 procent i lokala valutor) 
 Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (-17,1) mkr  
 Rörelsemarginalen uppgick till 2,2 (-13,1) procent 
 Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (-15,3) mkr 
 Resultat per aktie uppgick till 0,10 (-0,82) kr 
 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,8 (3,9) mkr 
 Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 64,8 (52,5) mkr 
 

 

Andra kvartalet 
 

 Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 83,9 (64,1) mkr (30,3 procent i lokala valutor) 
 Rörelseresultatet uppgick till 12,1 (-11,4) mkr  
 Rörelsemarginalen uppgick till 14,4 (-17,8) procent 
 Resultat efter skatt uppgick till 10,4 (-10,8) mkr 
 Resultat per aktie uppgick till 0,56 (-0,58) kr 
 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (0,7) mkr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort om MSAB 
MSAB 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, Singapore, Japan 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 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att 
bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. 
MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.
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VDs kommentarer 
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Kommentarer till verksamheten  
 

Marknaden 
EMEA & Latinamerika – växer mest under perioden, vi 
fortsätter leverera värde till våra kunder och med vår fokus på 
kundnytta visar vi att vi förstår vad våra kunder behöver. EMEA 
visar på en stark tillväxt redan under det första halvåret.   
 
Nordamerika – omsättningen för regionen växer något jämfört 
med föregående år. Våra största kunder i Nordamerika är 
Federala myndigheter, alla vars budgetår slutar sista 
september. 

 
Asien och CIS (Commonwealth of Independent States / OSS) – 
inom regionen påvisar Sydostasien en god tillväxt, våra 
erbjudanden till länder i regionen stärks ytterligare av vår 
utökade regionala närvaro.  
 

  
 

 
 
 

Produkter 
Det händer mängder av nya värdeadderande saker i våra 
erbjudanden och under perioden har vi börjat leverera den 
senaste versionen av XRY Kiosk. Denna senaste modell har helt 
designats om och mottagandet har varit fenomenalt. Vi levererar 
nu en Kiosk som förmodligen är bäst i världen, både vad gäller 
design och funktion, ny basenhet, större skärm, snabbare 
avläsningar, step by step interface samt en mängd andra 
förbättringar.  
Även XRY Office har uppdaterats under perioden, några av de 
vassaste sakerna vi adderat till XRY Office är b la, Photon stöd 
för de mest avancerade apparna, utökat stöd för iPhone, unikt 
stöd för Huwavei samt förbättringar för Samsung. Totalt har vi 
nu stöd för över 32,000 olika profiler, vilket är en utökning med 
över 5,000 på ett år, eller över 22 nya profiler per arbetsdag de 
senaste 12 månaderna.  
 
 

 

Utbildning 
Intäkterna för utbildningsverksamheten minskar något 
jämfört med föregående år vilket är en direkt konsekvens av 
att vi inte kunnat resa ut till våra kunder under pågående 
pandemi. Vi har med anledning av rådande situation ökat 
takten på vår, redan pågående, vitalisering av vår 
utbildningsverksamhet. Efterfrågan på våra toppkrediterade 
utbildningar är mycket hög så vi kommer fortsätta lägga 
fokus på våra utbildningserbjudanden.  
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning ökade under det andra kvartalet 
med 30,8 procent till 83,9 (64,1) mkr, för perioden ökade 
omsättningen med 15,1 procent till 150,1 (130,4) mkr. I lokala 
valutor ökade nettoomsättningen med 13,4 procent för 
kvartalet och 30,3 procent för perioden. Se vidare avsnittet för 
kommentarer till verksamheten med tillhörande grafer för 
närmare detaljer gällande intäkter.  

 

Kostnader 
Kostnaderna för handelsvaror uppgick för kvartalet till 8,3 
(4,0) och för perioden till 13,4 (9,9). Direkta kostnader är 
kopplade till försäljningen och dess produktmix. Kvartalets 
övriga externa kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 
14,4 (22,8) mkr, för perioden uppgick motsvarande till 34,5 
(43,9). Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till 49,1 
(48,7) mkr och för perioden till 98,9 (93,7).  

 

Resultat 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 12,1 (-11,4) mkr 
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,4 (-17,8) procent. 
För perioden uppgick rörelseresultatet till 3,3 (-17,1) mkr 
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,2 (-13,1) procent. 
Finansnettot uppgick till -0,9 (1,1) mkr för kvartalet och till  
-0,1 (2,6) mkr för perioden. Finansnettot utgörs primärt av 
omvärdering av likvida medel i utländsk valuta. Resultat efter 
skatt uppgick för kvartalet till 10,4 (-10,8) mkr och för 
perioden till 1,9 (15,3) mkr.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Kassaflöde och finansiell ställning  
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 41,2 (33,7) 
procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick för kvartalet till -1,6 (3,9) mkr och för perioden till 
7,8 (0,2) mkr. Under kvartalet har aktieutdelning utbetalats 
om 0 (40,6) mkr, detta som en försiktighetsåtgärd under 
rådande pandemisituation. Likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 64,8 (52,5). 
 

Omsättning och resultat varierar mellan 
kvartalen 
Både  koncernens omsättning och resultat tenderar att 
variera mellan kvartalen, främst på grund av våra kunders 
köpmönster och enskilda större ordrar. Detta illustreras i 
nedan diagram, där det tydligt framgår en stor variation 
mellan enskilda kvartal, både vad gäller omsättning och 
resultat. Utvecklingen sett över ettårsperioder påvisar en 
jämnare och stabil tillväxt för både omsättning, resultat 
och lönsamhet. Även sett över ettårsperioder har tillväxten 
skett i omgångar, där t ex tillväxten var stark 2015 men 
mer modest i 2016 för att väsentligt förstärkas 2017.  
 

Personal 
Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens 
utgång till 204 (185). Medelantalet anställda uppgick till 
203 (182). 
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Övrigt 
Säsongseffekter 
MSAB är inte beroende av vissa säsonger i den bemärkelse 
som normalt avses med begreppet säsongseffekt. Däremot 
har flertalet av bolagets kunder ett köpmönster som följer 
deras budgetperiod. Budgetperioder skiljer sig mellan 
länder, men vanligast på MSAB’s större marknader är 
kalenderår eller sista september. Detta har historiskt 
avspeglats i försäljningen på så sätt att andra halvåret är 
starkare än första halvåret.  

 
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 2019  
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida. 
MSAB följer utvecklingen avseende coronaviruset Covid-19 
och utvärderar i vilken utsträckning detta kan komma att 
påverka företagets verksamhet både  på kort och på lång 
sikt. I dagsläget går det inte att göra en bedömning i vilken 
omfattning detta eventuellt kommer att påverka 
verksamheten. 

 

Redovisningsprinciper 

Denna bokslutskommuniké, 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. Upplysningar enligt IAS 34 lämnas såväl i noter 
som på annan plats i delårsrapporten. Redovisningsprinciper 
som tillämpats för koncernen och moderbolaget  
 
 
 
 

 
 
 
 

överensstämmer, med undantag för vad som anges nedan, 
med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet 
av den senaste årsredovisningen. För finansiella tillgångar och 
skulder med kort löptid är redovisat värde en rimlig 
uppskattning av verkligt värde. 

 
Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 
105,7 (82,3) mkr. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -
2,1 (-21,3) mkr. Periodens investeringar uppgick till 0,2 (1,0) 
mkr. 153 (138) personer var anställda i moderbolaget vid 
periodens utgång. Avseende risker och osäkerhetsfaktorer är 
de desamma för moderbolag som för koncern. 

 
Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående förekom under perioden 
förutom transaktioner inom ramen normal handel mellan 
koncernbolagen. 

 
Kommande rapporter 
28 oktober 2020 Delårsrapport januari-september 
27 januari 2021 Bokslutskommuniké 2020     

  
 
Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 
klockan 08:00 CEST. 
 
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och press-
meddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com. 
 
Frågor ställs till: 
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: 
joel.bollo@msab.com 
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Styrelsens och verkställande direktörens försäkran 
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 22 juli 2020 

Micro Systemation AB (publ) 
Organisationsnummer 556244-3050 
 
 

Henrik Tjernberg   Joel Bollö       Ann Hellenius   Jan-Olof Backman 
Styrelseordförande  Verkställande direktör  Styrelseledamot  Styrelseledamot  

 

 

Carl Bildt      Linda Nyberg     Peter Gille 
Styrelseledamot   Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
12 mån

MSEK 2020 2019 2020 2019 juli-juni 2019

Nettoomsättning 83,9       64,1       150,1       130,4     327,3     307,6      
Handelsvaror 8,3 -        4,0 -        13,4 -        9,9 -        33,0 -      29,5 -       
Övriga externa kostnader 11,4 -      19,9 -      28,5 -        38,1 -      61,3 -      70,9 -       
Personalkostnader 49,1 -      48,7 -      98,9 -        93,7 -      194,2 -    189,0 -     
Avskrivningar av anläggningstillgångar 3,0 -        2,9 -        6,0 -          5,8 -        12,2 -      12,0 -       
Rörelsens kostnader 71,8 -      75,5 -      146,8 -      147,5 -    300,7 -    301,4 -     
Rörelseresultat - EBIT 12,1       11,4 -      3,3           17,1 -      26,6       6,2          
Finansiella intäkter 0,7         1,7         2,3           3,8         4,1         5,6          
Finansiella kostnader 1,6 -        0,6 -        2,4 -          1,2 -        5,7 -        4,5 -         

Resultat före skatt 11,2       10,3 -      3,2           14,5 -      25,0       7,3          

Skatt 0,8 -        0,5 -        1,3 -          0,8 -        2,9 -        2,4 -         

Resultat efte r skatt 10,4     10,8 -    1,9        15,3 -   22,1     4,9       

Rapport över totalresultatet
12 mån

MSEK 2020 2019 2020 2019 juli-juni 2019

Resultat efter skatt 10,4       10,8 -      1,9           15,3 -      22,1       4,9          

Valutakursdifferenser 2,1         0,1         0,6 -          1,0         -         1,6          

Skatt på valutakursdifferenser 0,4         -          0,1           0,1 -        0,3         0,1          

Periodens totalresultat 12,9     10,7 -    1,4        14,4 -   22,4     6,6       

Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 12,9       10,7 -      1,4           14,4 -      22,4       6,6          

12 mån

2020 2019 2020 2019 juli-juni 2019

Omsättningstillväxt, % 30,9 1,7 15,1 1,6 7,0 1,2
EBIT marginal, % 14,4 -17,8 2,2 -13,1 8,1 2,0
Kassaflöde löpande verksamheten/aktie, SEK -0,08 0,04 0,28 -0,34 1,58 1,00
Avkastning på eget kapital, % 15,7 -15,4 2,9 -22,0 26,3 5,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 21,7 -14,0 10,9 -19,1 26,3 12,9
Eget kapital per aktie, SEK 4,19 2,98 4,19 2,98 3,59 4,10
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, milj 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, milj 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

apr-juni jan-juni

apr-juni jan-juni

Nyckeltal
apr-juni jan-juni
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Koncernens balansräkning i sammandrag
31-dec

MSEK 2020 2019 2019

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 0,0           0,1          0,0          

Materiella anläggningstillgångar 2,5           2,8          2,7          

Nyttjanderättstillgångar 25,9         34,8        29,8        

Uppskjuten skattefordran 0,3           0,0          0,6          

Summa anläggningstillgångar 28,7         37,7        33,1        

Färdiga varor och handelsvaror 9,5           6,8          6,4          

Kundfordringar 69,3         43,0        75,2        

Skattefordringar 6,0           6,2          5,5          

Övriga fordringar 9,7           16,9        6,0          

Likvida medel 64,8         52,5        63,9        

Summa omsättningstillgångar 159,3       125,4      157,0      

SUMMA TILLGÅNGAR 188,0       163,1      190,1      

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 77,4         55,1        76,1        

Långfristig leaseskuld avseende nyttjanderättstillgångar 12,6         18,4        16,5        

Leverantörsskulder 4,3           3,1          4,6          

Aktuella skatteskulder 1,1           1,3          1,2          

Leaseskuld avseende nyttjanderättstillgångar 11,7         10,1        11,8        

Övriga skulder 80,9         75,1        79,9        

Summa kortfristiga skulder 98,0         89,6        97,5        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 188,0       163,1      190,1      

Förändringar i koncernens eget kapital
31-dec

MSEK 2020 2019 2019

Ingående balans 76,1         110,1      110,1      

Totalresultat för perioden 1,3           14,4 -       6,6          
Utdelning -           40,6 -       40,6 -       

Eget kapital vid periodens utgång 77,4         55,1        76,1        

30-jun

30-jun



  

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
12 mån helår

MSEK 2020 2019 2020 2019 juli-juni 2019

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 12,2 -5,0 7,4         6,1 -        31,1      17,6      

Förändring av rörelsekapital 13,8 -     8,9         0,4         6,3         5,8 -       0,1        

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,6 -       3,9         7,8         0,2         25,3      17,7      

Förvärv av anläggningstillgångar 0,2 -       0,4 -        0,3 -        0,9 -        0,9 -       1,5 -       

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,2 -       0,4 -        0,3 -        0,9 -        0,9 -       1,5 -       

Utbetald utdelning -        40,6 -      -         40,6 -      -        40,6 -     

Betalning av leasingskuld 2,5 -       3,2 -        5,2 -        6,4 -        11,4 -     12,6 -     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,5 -       43,8 -      5,2 -        47,0 -      11,4 -     53,2 -     

Periodens kassaflöde 4,2 -       40,3 -      2,3         47,7 -      13,0      37,0 -     

Likvida medel vid periodens början 71,5      93,1       63,9       98,8       52,5      98,8      

Omräkningsdifferens i likvida medel 2,5 -       0,3 -        1,4 -        1,4         0,7 -       2,1        

Likvida medel vid periodens slut 64,8      52,5       64,8       52,5       64,8      63,9      

apr-juni jan-juni

Segmentsrapportering
MSEK jan-juni 2020 Asien & CIS

EMEA & 
Latinamerika Nordamerika Total

Produktförsäljning 23,8 64,9 43,2 132,0

Utbildning och övriga tjänster 3,2 9,9 5,3 18,3

Total 27,0 74,8 48,6 150,3

Prestationsåtaganden uppfyllda vid en viss tidpunkt 24,3 63,1 39,5 126,9

Prestationsåtaganden uppfyllda över tid 2,7 11,7 9,1 23,4

Total 27,0 74,8 48,6 150,3

MSEK jan-juni 2019 Asien & CIS
EMEA & 

Latinamerika Nordamerika Total
Produktförsäljning 20,4 51,6 44,4 116,6

Utbildning och övriga tjänster 3,0 7,2 3,8 13,8

Total 23,4 58,8 48,2 130,4

Prestationsåtaganden uppfyllda vid en viss tidpunkt 19,6 49,6 37,6 106,8

Prestationsåtaganden uppfyllda över tid 3,8 9,2 10,6 23,6

Total 23,4 58,8 48,2 130,4
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Kvartalsdata
2020 2019 2018 2017

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Nettoomsättning, MSEK 83,9 66,2 84,0 93,3 64,1 66,3 86,2 89,4 63,0 65,3 84,8 102,0 59,5 55,4

EBIT, MSEK 12,1 -8,8 3,7 19,8 -11,5 -5,6 8,7 20,1 0,1 3,7 16,9 40,0 6,1 5,8

EBIT-marginal, % 14,4 -13,2 4,4 21,2 -17,9 -8,6 10,1 22,5 0,2 5,6 19,9 39,2 10,2 10,6

Resultat per aktie, SEK 0,56 -0,46 0,07 1,03 -0,58 -0,23 0,40 0,79 0,07 0,24 0,76 1,65 0,24 0,22

Avkastning på eget kapital, % 15,7 -9,7 1,5 21,2 -15,4 -3,9 6,6 14,4 1,8 3,8 12,8 32,5 6,4 3,9

Avkastning på sysselsatt kapital, % 21,7 -8,1 4,8 23,2 -14,0 -3,2 9,5 20,7 3,3 6,5 18,2 43,7 8,9 5,3

Soliditet, % 41,2 38,2 40,0 40,3 33,7 49,2 57,2 55,2 53,4 59,8 57,2 52,2 52,0 60,6

Kassaflöde löp. verksamhet/aktie, SEK -0,08 0,36 0,57 0,73 0,04 -0,38 1,57 -0,69 -0,62 0,01 2,75 -0,06 -0,24 0,15

Eget kapital per aktie, SEK 4,19 3,78 4,12 4,14 2,98 5,79 5,96 5,58 4,59 6,53 6,23 5,46 3,87 5,90

Avstämningar av mått som ej definieras enligt IFRS
Sysselsatt kapital 

2020 2019 2018 2017

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Summa tillgångar, MSEK 188,0 182,8 190,1 189,7 163,2 217,4 192,5 186,9 158,3 200,9 200,2 192,5 136,5 179,0
Leverantörsskulder, MSEK -4,3 -4,5 -4,6 -5,5 -3,1 -3,9 -3,7 -4,5 -4,7 -10,9 -5,0 -11,3 -4,1 -4,5

Aktuella skatteskulder. MSEK -1,1 -1,9 -1,2 -0,8 -1,3 -0,9 -0,5 -6,9 -2,5 -2,1 -3,6 -11,4 -3,1 -4,7

Leaseskuld avseende nyttjanderättstillgångar -24,3 -25,7 -28,3 -30,8 -33,1 -32,8 - - - - - - - -

Övriga skulder, MSEK -80,9 -78,4 -79,9 -92,5 -70,5 -72,8 -78,2 -72,4 -35,2 -67,9 -77,0 -69,4 -58,3 -61,4

Sysselsatt kapital. MSEK 77,4 72,3 76,1 60,1 55,2 107,0 110,1 103,1 115,9 120,0 114,6 100,4 71,0 108,4

Genomsnittligt sysselsatt kapital, MSEK 66,3 89,6 93,1 81,6 85,5 113,5 112,4 101,8 93,5 114,2 109,5 93,6 69,4 104,8
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MSEK 2020 2019

Nettoomsättning 105,7        82,3          

Handelsvaror 13,4 -         9,9 -           

Övriga externa kostnader 19,0 -         23,6 -         

Personalkostnader 69,9 -         64,8 -         

Avskrivningar av anläggningstillgångar 5,5 -           5,3 -           

Summa rörelsens kostnader 107,8 -       103,6 -       

Rörelseresultat - EBIT 2,1 -           21,3 -         

Finansnetto 0,3 -           6,5            

Resultat före skatt 2,4 -           14,8 -         

Skatt - -

Resultat efter skatt 2,4 -        14,8 -      

Rapport över totalresultatet

MSEK 2020 2019

Resultat efter skatt 2,4 -           14,8 -         

Periodens totalresultat 2,4 -           14,8 -         

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
jan-jun

jan-jun
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MSEK 2020 2019

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 0,0 0,1

Materiella anläggningstillgångar 2,5 2,7

Nyttjanderättstillgångar 24,5 32,4
Andelar i koncernföretag 0,4 0,4

Övrig långfristig fordran - -

Summa anläggningstillgångar 27,4 35,6

Färdiga varor och handelsvaror 9,5 6,8

Kundfordringar 25,3 17,0

Övriga fordringar 47,5 31,4
Likvida medel 10,3 24,1

Summa omsättningstillgångar 92,6 79,3

SUMMA TILLGÅNGAR 120,0 114,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 3,8 3,8

Reservfond 20,3 20,3
Bundet eget kapital 24,1 24,1

Överkursfond 7,8 7,8

Balanserade medel och periodens resultat 12,4 -4,9
Fritt eget kapital 20,2 2,9

Summa eget kapital 44,3 27,0

Långfristig leaseskuld avseende nyttjanderättstillgångar 12,3 21,6

Leverantörsskulder 4,1 2,6

Skatteskulder - -
Kortfristig leaseskuld avseende nyttjanderättstillgångar 10,7 9,0

Övriga skulder 48,6 54,7

Summa kortfristiga skulder 63,4 87,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120,0 114,9

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
30-jun
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https://www.msab.com/products/ 


