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Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt 

Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt 
bättre än de tre senaste kvartalen. Intäkterna under det första kvartalet är i paritet med de senaste kvartalen och 
Mobysons fokusering på Mobile Management börjar ge effekt.   

 
Perioden 1 januari – 31 mars 2010 

 Mobyson har fortsatt ett negativt kassaflöde som innebär att koncernen vid periodens slut har likvida medel om 5,2 
MSEK. Styrelsen har därför för avsikt att överväga möjligheter för att stärka bolagets likviditet.  

• Intäkterna för första kvartalet minskade med 25 % till MSEK 33,4 (44,5) jämfört med motsvarande period föregående år. 

• Bruttomarginalen minskade från 26,2 % till 18,9 % och bruttovinsten minskade med 46 % till MSEK 6,3 (11,7). 

• EBITDA uppgick till MSEK -3,3 (-4,3). 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till MSEK -6,5 (-7,2). 

• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -6,1 (-6,2). Av resultatet utgör -3,2 (-3,0) MSEK avskrivningar och nedskrivningar, 

vilka inte påverkar bolagets likviditet. 

• Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning oktober till december uppgick till SEK -0,03 (-0,03). 

 

 

VD har ordet 
 
Årets första kvartal visar en fortsatt stabil marknadsefterfrågan, dock på en lägre nivå än före finanskrisen med 
efterföljande lågkonjunktur. Mobyson minskade intäkterna med i storleksordningen 30% under det tredje kvartalet 2009 
och sedan dess har intäkterna legat på en relativt stabil nivå. Under årets första kvartal är intäkterna 33,4 MSEK vilket är i 
paritet med de tre senaste kvartalen, men cirka 25% lägre än motsvarande kvartal föregående år. 
  
Glädjande är att Mobysons fokusering på kärnverksamheten kring mobiltelefoni och Mobile Management har börjat ge 
effekt. Mobysons plattform MMS (Mobile Management System) ger Mobyson en fördel framför konkurrenterna och knyter 
dessutom kunderna närmare till företaget. Med MMS får kunderna ett effektivt verktyg för att kontrollera och administrera 
sin mobila kommunikation. Tack vare MMS kommer Mobyson dessutom högre upp i värdekedjan och kan ta betalt för sina 
värdeadderande tjänster. Denna positiva utveckling har ännu inte gett någon tydlig effekt på bruttomarginalen, vilken med 
19% är något högre än  de senaste kvartalen, men lägre än motsvarande kvartal 2009. 
  
Utvecklingen under årets första kvartal visar att de kraftfulla åtgärderna och strukturförändringarna under föregående år 
har gett effekt. Mobyson har avvecklat det tidigare norska koncernkontoret, bytt företagsledning och är väsentligt färre 
medarbetare samtidigt som organisationen har effektiviserats och verksamheten tydligare har fokuserats kring Mobile 
Management. Även under årets första kvartal har åtgärder vidtagits för att ytterligare anpassa kostnaderna. 
Rörelseresultatet EBITDA under årets första kvartal är -3,2 MSEK, vilket ska jämföras med -4,3 MSEK första kvartalet 2009 
vid en över 25% högre omsättning. Utvecklingen blir särskilt tydlig om man jämför med rörelseresultaten EBITDA de senaste 
kvartalen (Q3 -10,0 MSEK och Q4 -11,4 MSEK). 
  
Mobyson har dock fortsatt ett negativt kassaflöde som innebär att koncernen vid periodens slut har likvida medel om 5,2 
MSEK. Styrelsen har därför för avsikt att överväga möjligheter för att stärka bolagets likviditet.  
  
Men en mindre och effektivare organisation som fokuserar på Mobysons kärnverksamhet ser jag stora möjligheter för 
Mobyson att stärka sin marknadsposition. Detta huvudsakligen tack vare MMS som ger en konkurrensfördel samtidigt som 
den knyter kunderna närmare och ökar andelen tjänster i Mobysons försäljning, kombinerat med en alltmer komplex 
mobilmarknad med tillväxt bland annat inom marknadssegmentet Smart Phones.  
 

Berndt Karlsson, VD Mobyson AB 

DELÅRSRAPPORT      1 JANUARI – 31 MARS 2010 

 SEPTEMBER 2009 
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Viktiga händelser under första kvartalet 

 Personalen har minskat till 28 (55) anställda vid periodens utgång.  

 Mobyson har investerat ytterligare i Mobile Management System där uppgradering sker inom en nära framtid.    

 För att fokusera på kärnverksamheten har Mobyson sålt sin installation och service verksamhet för företagsväxlar.  

 Under Q1 var det framförallt befintliga kunder som stod för den största ökningen men glädjande nog visar det sig 

att Mobysons satsning på tjänster också ger utdelning. Ett flertal större kunder har valt att teckna avtal på vår 

MMS. 

 
 

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 Personalen har ökat med 2 säljare.  
 
  

Finansiell information 
 

Koncernens utveckling 

Intäkter 
För första kvartalet 2010 uppgick intäkterna till 33,4 
MSEK  (44,6) vilket motsvarar en reduktion på 25% 
jämfört med samma period föregående år. Se segments-
redovisningen för ytterligare kommentarer. 
 
Resultat 
Bruttovinsten för första kvartalet uppgick till 6,3 MSEK 
(11,7), vilket motsvarar en bruttomarginal på 18,9% 
(26,2). Nedgången i marginalprocent beror främst på 
minskade abonnemangsintäkter.  
 
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -6,5 
MSEK (-7,3).  
 
Resultat efter skatt första kvartalet uppgick till-6,1 MSEK 
(-6,2). 
 
Finansiella poster 
Finansiella poster uppgick till -70 KSEK (415). varav 0 
KSEK (280) utgör ränteintäkter. 
 
 
 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernen hade ett negativt kassaflöde från den 
löpande verksamheten före förändringar av rörelse-
kapital under första kvartalet 2010 på -4,3 MSEK (-6,8) 
och periodens kassaflöde var-11,0 MSEK (-13,4) och 
likvida medel vid perioden slut var 5,2 MSEK (43,6).  
Av det negativa kassaflödet i första kvartalet på 11,0 
MSEK utgör 5 MSEK avgångsvederlag.  
 
Omstrukturering 
Genom en koncernintern omstrukturering har 
dotterbolagen TT Svenska Elit AB och Mobyson Holding 
AB fusionerats med sitt moderbolag Mobyson Invest AB. 
 
Medarbetare 
Koncernen hade vid periodens utgång anställda 
motsvarande 28 (56) heltidstjänster. 
 
Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på 
koncerngemensam förvaltning. Omsättningen under 
första kvartalet 2010 uppgick till 0 MSEK (0,7) och 
periodens resultat före skatt var -1,3 MSEK (-2,2).  
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Segmentsredovisning 

  Business Solutions 
Koncerngemensamt & 

elimineringar Summa koncern 

INTÄKTER Jan - mar Jan - mar Jan - mar Jan - mar Jan - mar Jan – mar 

KSEK 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Intäkter       

Externa 33 366 44 564 9 0 33 375 44 564 

Interna 0 21 0 -21 0 0 

Summa intäkter 33 366 44 585 9 -21 33 375 44 564 

EBITDA -1 641 -610 -1 610 -3 703 -3 251 -4 313 

Rörelseresultat -4 127 -2 872 -2 364 -4 400 -6 491 -7 272 

  

Verksamheten 
 
Mobyson AB är verksamt på företagsmarknaden för 
mobiltelefoni och fast telefoni. Mobysons 
kärnverksamhet är mobiltelefoni och tillbehör, 
mobilabonnemang, logistik- och managementlösningar, 
support och helpdesk. I Mobysons erbjudande ingår 
webblösningar som syftar till att optimera kundernas 
mobila investeringar.  
 
Mobyson är idag en av Sveriges största oberoende 
mobilåterförsäljare till företag. Företaget stöttar över 
400 000 mobilanvändare och årligen köper kunderna in 
över 50 000 mobiltelefoner. 
 
Mobysons koncept för Mobile outsourcing innebär att 
Mobyson levererar mobiltelefoner och kringutrustning, 
ärendehantering vid förändring av mobila tjänster för 
samtliga till företaget anslutna mobiloperatörer samt 
administrationsverktyget Mobile Management Systems™ 

Mobile Management Systems™ är ett webbaserat 
system som ger företaget överblick och förenklar 
hanteringen av all administration av företagets 
mobiltelefoni. Allt från uppgifter om befintlig utrustning, 
beställnings- och leveransstatus, till abonnemangs-
hantering, faktureringsrutiner och hantering av SIM-kort. 
I tillägg levererar systemet den ekonomiska information 
företaget behöver för kontrollera och styra de egna 
mobilkostnaderna. 
 
Mobyson är en totalleverantör till företagsmarknaden 
och levererar även telefonväxlar med integration mot 
trådlösa enheter. Under 2008 utökades erbjudandet 
också med personlarm som främst tillhandahålls företag 
som har behov av säkerhetslösningar i sitt arbete. 
 
Verksamheten bedrivs i Sverige och Finland. 
 

 

 

Marknad 
 
Trots ett osäkert läge på marknaden är telefoni oerhört 
viktigt för att ett företags interna och externa 
kommunikation ska ske på ett så enkelt och effektivt sätt 
som möjligt.  
 
Allt fler medarbetare i företag och organisationer är 
mobila. I takt med att avancerad mobilteknik får allt 
bredare fäste blir dessa applikationer också mer kritiska 
för företagens verksamhet. En tydlig trend är den mycket 
starka tillväxten inom området ”Smart Phones”.   
 
Efterfrågan på effektiva processer inom inköp och 
administration ökar för att hantera den allt viktigare 
mobiltelefonin där utvecklingen sker så snabbt. 
Komplexiteten medför att allt fler företag söker 
lösningar för att administrera sina mobila lösningar så 

kostnadseffektivt som möjligt, antingen via effektiva 
stödsystem eller genom outsourcing. Inom detta område 
har Mobyson en mycket stark marknadsposition tack 
vare administrationsverktyget MMS - Mobile 
Management Systems™ och genom sitt koncept för 
Mobile Outsourcing. Att Mobyson är en 
operatörsoberoende leverantör stärker ytterligare 
Mobysons marknadsposition. 
 
Lågkonjunkturen har dock väsentligen påverkat 
Mobyson under föregående år. Under årets första 
kvartal är omsättningen i paritet med de senaste 
kvartalen föregående år. Vi ser dock försiktiga tendenser 
på en viss tillväxt på marknaden. 
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Framtidsutsikter 2010 
 
Vår bedömning är att de kunder som i lågkonjunkturen 

skjuter sina mobilinvesteringar på framtiden kommer 

återkomma till en normal investeringsnivå eftersom 

företagens interna och externa kommunikation är en 

kritisk framgångsfaktor. I takt med att 

mobilapplikationerna blir allt mer affärskritiska och 

komplexa, blir det även svårare för företagen att själva 

optimera processerna. Det är dock mycket svårt att 

bedöma när marknadsefterfrågan kan komma att 

återhämtas till den tidigare nivån på företagsmarknaden. 

Under årets första kvartal ser vi försiktiga tendenser till 

en viss återhämtning. Mobyson fokus på försäljning av 

värdeadderande tjänster – primärt Mobile Management 

System - kommer över tiden att kunna förbättra bolagets  

bruttomarginal.  

Genomförda strukturåtgärder och kostnadsanpassningar 

under 2009 innebär att Mobyson kan uppnå lönsamhet 

vid lägre intäkter än tidigare. De omfattande 

strukturförändringarna och den förändrade affärsmixen 

innebär dock att Mobyson kommer att arbeta vidare 

med att öka effektiviteten och optimera organisationen 

för att förbättra bolagets lönsamhet. 

 
 
 

 
 
För ytterligare information kontakta: 
Berndt Karlsson, Verkställande direktör Tel: +46 709 666 055 
 
Leif Rune Rinnan, Styrelseordförande  Tel. +47 900 56 028 
 
Adress: 
Mobyson AB (publ) 
Svetsarvägen 8, 3tr. 
SE-171 41 Solna 
Sverige 
 
Org.nr: 556294-7845 
 
Delårsrapporten är ej granskad av bolagets revisorer. 
 
Kommande rapporteringstillfällen: 
Presentation Q2 2010 27 augusti 2010 
Presentation Q3 2010 29 oktober 2010 
Presentation Q4 2010 11 februari 2011 
 
 
Denna rapport finns även på www.mobyson.se 
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Koncernens resultaträkning 
KSEK 

Jan - mar 
2010 

Jan - mar 
2009 

Jan - dec 
2009 

     

Intäkter 33 375 44 564 153 062 

Kostnad för sålda varor -27 069 -32 876 -120 055 

Bruttovinst 6 306 11 688 33 007 

Bruttomarginal 18,9% 26,2% 21,6% 

Övriga externa kostnader -3 620 -5 360 -24 833 

Personalkostnader -5 937 -10 641 -44 819 

Avskrivningar/Nedskrivningar -3 240 -2 959 -12 326 

Rörelseresultat -6 491 -7 272 -48 886 

Finansiella intäkter 6 563 3 415 

Finansiella kostnader -77 -148 -2 285 

Finansiella poster - netto -70 415 1 130 

     

Resultat före skatt -6 561 -6 857 -47 755 

Inkomstskatt 486 696 2 021 

Periodens resultat -6 076 -6 162 -45 735 

-hänförligt till moderbolagets aktieägare -6 076 -6 162 -45 735 

-hänförligt till minoriteten 0 0 0 

     

Resultat per aktie före och efter utspädning, 
kr 

-0,03 -0,03 -0,24 

varav kvarvarande verksamhet -0,03 -0,03 -0,24 

varav avvecklad verksamhet 0,00 - 0,00 

Genomsnittligt antal aktier före och efter 
utspädning 188 070 155 188 070 155 188 070 155 

EBITDA  -3 251 -4 313 -36 559 

 
Koncernens rapport över totalresultat 
KSEK 

Jan - mar 
2010 

Jan - mar 
2009 

Jan - dec 
2009 

     

Periodens resultat -6 076 -6 162 -45 735 

Övrigt totalresultat     
Intäkter/Kostnader redovisade direkt i eget 
kapital     

Valutakursdifferenser -820 151 -4 211 

Övrigt totalresultat för perioden,                                           
netto efter skatt -820 151 -4 211 

      

Periodens totalresultat -6 895 -6 011 -49 946 

 -hänförligt till moderföretagets aktieägare -6 895 -6 011 -49 946 

 -hänförligt till minoritetsintresse 0 0 0 
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Koncernens balansräkning 
 

KSEK 

31 mars 
2010 

31 mars 
2009 

31 dec 
2009 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Goodwill 71 145 72 145 71 145 

Immateriella anläggningstillgångar 33 287 44 212 35 456 

Materiella anläggningstillgångar 3 642 1 940 3 889 

Finansiella anläggningstillgångar 0 656 0 

Summa anläggningstillgångar 108 074 118 953 110 490 

       

Omsättningstillgångar      

Varulager  1 347 6 460 1 394 

Kortfristiga fordringar 25 802 32 338 25 460 

Kassa och bank 5 204 46 206 17 703 

Summa omsättningstillgångar 32 353 85 004 44 557 

       

Summa tillgångar 140 428 203 957 155 047 

       

Eget kapital och skulder      

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 102 732 146 814 109 627 

Långfristiga skulder och avsättningar 13 665 14 948 10 686 

Kortfristiga skulder 24 030 42 195 34 734 

       

Summa eget kapital och skulder 140 427 203 958 155 047 

 

 

Koncernens förändringar i eget kapital 
 

Hänförlig till moderbolagets                                                              
aktieägare                                                                         
KSEK 

Aktie-             
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserat 

resultat Totalt 
Minoritets-

intresse Summa 

Ingående balans 1 januari 2010 188 071 577 723 -9 473 -646 693 109 627 0 109 627 

Summa totalresultat för perioden  - - -820 -6 076 -6 895 - -6 895 

Utgående balans 31 mars 2010 188 071 577 723 -10 293 -652 769 102 732 0 102 732 

             

Ingående balans 1 januari 2009 188 070 577 723 -12 009 -600 959 152 825 0 152 825 

Summa totalresultat för perioden  - - - -6 011 -6 011 - -6 011 

Utgående balans 31 december 2009 188 070 577 723 -12 009 -606 970 146 814 0 146 814 
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Koncernens rapport över kassaflöden  
 

Koncernens kassaflöde  
KSEK 

Jan - mar 
2010 

Jan - mar 
2009 

Jan - dec 
2009 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster -6 561 -6 857 -47 755 

Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet m.m. 2 651 2 959 11 617 

Betald skatt -341 -2 900 102 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -4 251 -6 798 -36 036 

      

Förändring av rörelsekapital -7 376 -4 990 -784 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 627 -11 788 -36 820 

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 826 -587 -2 026 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 464 -1 000 -4 000 

Periodens kassaflöde -10 989 -13 375 -42 846 

Periodens kassaflöde avvecklad verksamhet - - 0 

      

Likvida medel vid periodens början 16 518 56 489 56 488 

Omräkningsdifferens likvida medel -325 522 2 876 

Likvida medel vid periodens slut 5 203 43 635 16 518 

 
 

Koncernens nyckeltal gällande aktier 
 

Koncernens nyckeltal 
Jan - mar 

2010 
Jan - mar 

2009 
Jan - dec 

2009 

Genomsnittligt antal aktier före och efter 
utspädning 188 070 115 188 070 115 188 070 115 

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,03 -0,03 -0,25 
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Resultaträkning, moderbolag 
 

Moderbolagets resultaträkning  
KSEK 

Jan - mars 
2010 

Jan - mars 
2009 

Jan - dec 
2009 

Intäkter 9 684 2 340 

Totala intäkter 9 684 2 340 

     

Bruttovinst 9 684 2 340 

     

Övriga externa kostnader -550 -850 -4 542 

Personalkostnader -975 -2 222 -11 284 

Avskrivningar/Nedskrivningar -11 -13 -51 

Realisationsresultat avyttring dotterbolag 0 0 0 

Summa omkostnader -1 536 -3 085 -15 878 

        

Rörelseresultat  -1 528 -2 401 -13 538 

     

Resultat från finansiella investeringar     

Nedskrivning av aktier i koncernföretag 0 0 -32 061 

Resultat från andelar i koncerföretag 0 0 407 

Ränteintäkter & övriga finansiella intäkter 261 276 812 

Räntekostnader & övriga finansiella kostnader -13 -63 -1 948 

Summa finansiella poster 248 213 -32 791 

     

Resultat efter finansiella poster  
och före skatt 

-1 279 -2 188 -46 329 

     

Årets skatt 0 0 0 

Resultat efter skatt -1 279 -2 188 -46 329 

 

Balansräkning, moderbolag 
Moderbolagets balansräkning 
KSEK 

31 mars 2010 31 mars 2009 31 dec 2009 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 55 117 79 

Andelar i koncerföretag 106 826 139 987 106 826 

Summa anläggningstillgångar 106 881 140 104 106 905 

     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 44 231 23 845 36 172 

Kassa och bank 258 21 315 1 058 

Summa omsättningstillgångar 44 490 45 160 37 230 

Summa tillgångar 151 370 185 264 144 135 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 115 082 160 501 116 360 

Långfristiga skulder 25 340 3 919 2 500 

Kortfristiga skulder 10 949 20 844 25 275 

Summa eget kapital och skulder 151 370 185 264 144 135 
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Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. 
 
Redovisningsprinciperna som tillämpas i denna delårsrapport är oförändrade från dem som beskrivs i årsredovisningen för 
år 2009, not 1. 
 
Bolaget tillämpar RFR 1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2.1 Redovisning för juridiska 
personer. 

 

Risk- och osäkerhetsfaktorer 

Mobyson kan framöver behöva göra nedskrivningar av tillgångar med hänsyn till förändringar i förväntade framtida 
kassaflöden hänförliga till dessa tillgångar, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, goodwill och andra övervärden som 
har uppkommit i samband med förvärv. 
 
Utöver den allmänna finansiella oron bedömer vi att inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer utöver de som 
beskrivs i 2009 års årsredovisning har tillkommit.  
 
Det negativa kassaflödet under 2009 har medfört att koncernens likvida medel väsentligen har minskat. Likviditeten följs 
löpande för att säkerställa en fortsatt god kontroll. Styrelsen ser över ytterligare finansieringsmöjligheter för att säkerställa 
bolagets likviditet.  
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
Solna den 29 april, 2010 
 
Mobyson AB (publ) 
 
 
 
Berndt Karlsson 
Verkställande direktör 
 

 
 
 
 
Leif Rune Rinnan     Erik Langaker 
Styrelseordförande     Styrelseledamot 
 
 
 
 
 

Anders Rantén     Espen Skadal 
Styrelseledamot     Styrelseledamot 
 
 
 
 

Johnny Svedberg     Kjell Westerback 
Styrelseledamot     Styrelseledamot 


