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Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill 

Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier i en apportemission. I 

samband med förvärvet har en analys av framtida möjligheter inneburit en nedskrivning av goodwill och immateriella 

tillgångar med 87 MSEK, vilket belastar periodens resultat men inte bolagets likviditet.  

Perioden 1 oktober – 31 december 2010 

• Intäkterna för fjärde kvartalet minskade med 4,3 % till 35,5 MSEK (37,1) jämfört med motsvarande period föregående år. 

• Bruttomarginalen ökade från 18,6 % till 21,2 % och bruttovinsten ökade med 8,8 % till 7,5 MSEK (6,9). 

• EBITDA uppgick till -6,0 MSEK (-11,4). 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -97,7 MSEK (-14,6). 

• Resultat efter skatt uppgick till -93,7 MSEK (-12,8). Av resultatet utgör -91,7 MSEK (-3,2) avskrivningar och nedskrivningar, 

vilka inte påverkar bolagets likviditet. 

• Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning oktober till december uppgick till SEK -0,21 (-0,06). 

 

 

Perioden 1 januari – 31 december 2010 

• Intäkterna för helåret 2010 minskade med 18,0 % till 125,5 MSEK (153,1) jämfört med föregående år. 

• Bruttomarginalen minskade från 21,6 % till 20,2 % och bruttovinsten minskade med 23,3 % till 25,3 MSEK (33,0). 

• EBITDA uppgick till -13,5 MSEK (-36,6). 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -114,8 MSEK (-48,9). 

• Resultat efter skatt uppgick till -109,2 MSEK (-45,7). Av resultatet utgör -101,3 MSEK (-12,3) avskrivningar och 

nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet. 

• Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning januari till december uppgick till SEK -0,41 (-0,24). 
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VD har ordet 
 

Den i särklass viktigaste händelsen under perioden är förvärvet av och samgåendet med StjärnaFyrkant Nordic AB. 

StjärnaFyrkant är en operatörsoberoende kedja inom telefonitjänster mot företag. I produktportföljen ingår produkter och 

tjänster baserat på fast- och mobiltelefoni. StjärnaFyrkant har företagscenter på 11 orter i norra och mellersta Sverige och 

under 2010 omsatte StjärnaFyrkant 89 MSEK med 61 medarbetare. Under 2010 hade Mobyson och StjärnaFyrkant en 

sammanlagd omsättning om 212 MSEK.     

Genom samgåendet får Mobyson en breddad kundbas och en väsentligt utökad geografisk täckning. Produkt- och 

tjänsteutbudet kompletteras med eftermarknadstjänster, kommunikation som tjänst och en serviceverkstad i egen regi för 

mobiltelefoner. Vi bedömer att det finns betydande synergier genom både effektivisering och genom att kombinera 

bolagens tjänsteerbjudanden och kompetenser. Synergierna bedöms under 2011 ge en positiv effekt på rörelseresultatet 

före avskrivningar och omstruktureringskostnader med 6,6 MSEK.  

I samband med förvärvet har en analys av Mobysons framtida möjligheter till omsättnings- och marginaltillväxt visat ett 

nedskrivningsbehov av Mobysons befintliga tillgångar. I fjärde kvartalet skrevs goodwill och immateriella tillgångar ned med 

87 MSEK, vilket väsentligen påverkar periodens resultat men inte bolagets likviditet. 

Intäkterna för fjärde kvartalet är 35,5 MSEK, vilket är cirka 4 procent lägre än motsvarande kvartal föregående år. I 

jämförelsen bör hänsyn tas till att Mobyson har minskat försäljningsverksamheten samt som en effekt av 

strukturåtgärderna har en väsentligt mindre organisation. Bruttomarginalen under perioden är högre än motsvarande 

kvartal 2009.  

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) under fjärde kvartalet uppgick till -6,0 MSEK,  jämfört med -11,4 MSEK 

motsvarande kvartal 2009.  De vidtagna strukturåtgärderna under 2009 och 2010 har minskat kostnaderna med 28 MSEK på 

årsbasis. Resultatet före skatt för årets sista kvartal är dock avsevärt lägre än motsvarande period föregående år på grund 

av nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar om 87 MSEK.  

Koncernen har vid periodens slut likvida medel om 10 MSEK. En nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om 18,8 

MSEK tecknades fullt ut den 30 september och likviden erhölls under perioden och bolaget återbetalade kortfristigt 

bryggfinansieringslån om 10,5 MSEK till Erik Penser Bank.  

Bolagets fokus efter samgåendet med StjärnaFyrkant och första delen av 2011 är att genomföra integrationsprocessen av 

de båda bolagen så snabbt och effektivt som möjligt, för att frigöra betydande synergieffekter på både intäkts- och 

kostnadssidan. Detta genomförs parallellt med att vi förstärker våra försäljningsansträngningar i en bättre 

marknadssituation än tidigare. 

Jonas Arnström, VD Mobyson AB 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 

•Mobyson slutförde i oktober 2010 en garanterad nyemission som tillförde bolaget MSEK 18,8 före emissionskostnader. 

 

•Mobyson förvärvar samtliga aktier i StjärnaFyrkant Nordic AB. Köpeskillingen 25,1 MSEK utgörs av aktier i Mobyson genom   

en apportemission.  

•Koncernen genomförde en nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar med 87 MSEK.  

 

Viktiga händelser efter fjärde kvartalet 

• StjärnaFyrkants tidigare VD Jonas Arnström tillträder som VD i Mobyson den 1 januari 2011. 

 •Styrelsen föreslår till bolagsstämman den 29 april att Mobyson AB byter namn till StjärnaFyrkant AB. 
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Finansiell information 
 

Koncernens utveckling 

Intäkter 
Intäkterna för perioden januari till december uppgick till 
125,5 MSEK (153,1) vilket motsvarar en minskning med 
18,0 % jämfört med samma period föregående år. För 
fjärde kvartalet 2010 uppgick intäkterna till 35,5 MSEK 
(37,1).  
 
Resultat 
Bruttovinsten för januari till december uppgick till 25,3 
MSEK (33,0) vilket motsvarar en bruttomarginal på 
20,2% (21,6%). Rörelseresultatet under januari till 
december 2010 uppgick till -114,8 MSEK (-48,9). 
Resultatet efter skatt blev -109,2 MSEK (-45,7). Av 
resultatet utgör -101,3 MSEK (-12,3) avskrivningar och 
nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet. 

Bruttovinsten för fjärde kvartalet uppgick till 7,5 MSEK 
(6,9), vilket motsvarar en bruttomarginal på 21,2% 
(18,6%).  Resultat efter skatt fjärde kvartalet uppgick till -
93, 7 MSEK (-12,8). 

  
Finansiella poster 
Finansiella poster för perioden januari till december 
uppgick till -0,9 MSEK (1,1). För fjärde kvartalet uppgick 
finansiella poster till -0,4 MSEK (1,8). 
 
 
Balansposter 
I fjärde kvartalet skrevs goodwill och immateriella 

tillgångar ned med 87 MSEK. Mobysons styrelse och 

ledning har i samband med förvärvet av StjärnaFyrkant 

analyserat Mobysons framtida möjligheter till 

omsättnings- och marginaltillväxt. Baserat på denna 

analys och ett nedskrivningstest förelåg ett 

nedskrivningsbehov av Mobysons befintliga tillgångar.  

 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernen hade ett negativt kassaflöde från den 
löpande verksamheten före förändringar av rörelse-
kapital för perioden januari till december på -14,8 MSEK 
(-36,0). Rörelsekapitalet minskade med -8,4 MSEK 
(-0,8).  Det totala kassaflödet januari till december var -
6,5 MSEK (-42,8) och likvida medel vid perioden slut var 
10,0 MSEK (16,5).  
 
Medarbetare 
Koncernen hade vid periodens utgång anställda 
motsvarande 86 (39) heltidstjänster, varav 61 tjänster 
hänför sig till förvärvet av StjärnaFyrkant-koncernen.  
 
Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på 
koncerngemensam förvaltning. Omsättningen under 
fjärde kvartalet 2010 uppgick till 2,2 MSEK (0,6) och 
samma periods resultat före skatt var -77,4 MSEK (-38,2). 
Omsättningen avser framförallt intern fakturering av 
koncerngemensamma kostnader.  
 
Aktier i dotterbolag har skrivits ner med 76,1 MSEK.  
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Segmentredovisning 

Fjärde kvartalet, 2010 Business Solutions 
Koncerngemensamt & 

elimineringar Summa koncern 

KSEK jan - dec okt - dec jan - dec okt - dec jan - dec okt - dec 

Intäkter   
 

  
 

  
 Externa 125 533 35 502 0 0 125 533 35 502 

Interna 143 143 -143 -143 0 0 

Summa intäkter 125 676 35 645 -143 -143 125 533 35 502 

EBITDA -7 768 -3 314 -5 700 -2 701 -13 468 -6 015 

Rörelseresultat -109 060 -105 487 -5 747 7 782 -114 807 -97 705 

       

  
 

   
   

      

Fjärde kvartalet, 2009 Business Solutions 
Koncerngemensamt & 

elimineringar Summa koncern 

KSEK jan - dec okt - dec jan - dec okt - dec jan - dec okt - dec 

Intäkter   
 

  
 

  
 Externa 153 427 37 092 -365 0 153 062 37 092 

Interna 84 21 -84 -21 0 0 

Summa intäkter 153 511 37 113 -449 -21 153 062 37 092 

EBITDA -21 558 -5 373 -15 002 -6 042 -36 560 -11 415 

Rörelseresultat -30 907 -7 785 -17 979 -6 804 -48 886 -14 649 
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Verksamheten 
 
Mobyson AB är verksamt på företagsmarknaden för 
mobiltelefoni och fast telefoni. Mobysons 
kärnverksamhet är mobiltelefoni och tillbehör, 
mobilabonnemang, logistik- och managementlösningar, 
support, service och helpdesk. I Mobysons erbjudande 
ingår webblösningar som syftar till att optimera 
kundernas mobila investeringar.  

Genom förvärvet av StjärnaFyrkant levererar Mobyson 
även telefonväxlar, telefoni som tjänst samt en 
omfattande palett av eftermarknadstjänster för 
mobiltelefoni. Eftermarknadstjänsterna inkluderar bland 
annat 24h mobilservice, säker återvinning och 
återkonfiguration.  

Denna kombination ger Mobyson en mycket stark 
position på marknaden genom den mycket höga 
servicenivå vi kan erbjuda våra kunder. 

Ett exempel på denna höga servicenivå är Mobysons 
koncept för Mobile outsourcing som innebär att 

Mobyson levererar mobiltelefoner och kringutrustning, 
ärendehantering för kundens 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 att kontrollera och styra de egna 
mobilkostnaderna. 

Mobyson är idag en av Sveriges största oberoende 
mobilåterförsäljare till företag. Företaget stöttar ca 
400 000 mobilanvändare.  

Verksamheten bedrivs i Sverige och Finland. 

 

 

Marknad 
 
Under året har framförallt två områden på marknaden 
haft en positiv utveckling; segmentet smartphones och 
användningen av mobil datatrafik. Detta har resulterat i 
att allt fler medarbetare i företag och organisationer 
anammat ett mer mobilt arbetssätt vilket gör 
telefonerna mer kritiska för företagens verksamhet.  

Även efterfrågan på effektiva processer inom inköp, 
administration och eftermarknad har ökat för att 
hantera den allt viktigare mobiltelefonin. Här sker 
utvecklingen mycket 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.  

Då ökningen inom smartphones är en drivkraft som de 
flesta aktörer kan dra nytta av har den också haft 
positiva effekter för Mobyson. 

Rörande den ökande efterfrågan på effektiva processer 
inom inköp, administration och eftermarknad 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 då vi kan skräddarsy de bästa 
lösningarna för varje enskild kund. 
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Framtidsutsikter 2011 
 
Under det första halvåret 2011 kommer ett omfattande 

integrationsarbete mellan Mobyson och StjärnaFyrkant 

att genomföras. Det är en förutsättning för att kunna 

realisera de synergier som tidigare presenterats i 

samband med uppköpet. Till dags dato går integrationen 

enligt plan och förväntas slutföras vid halvårsskiftet 

2011. Parallellt med integrationsarbetet pågår en 

omfattande förstärkning av säljkåren i Stockholm. 

 

 

Vår bedömning är att marknaden under året kommer att 

utvecklas positivt inom de områden Mobyson verkar.  I 

takt med att andelen smartphones ökar och telefonerna 

är mer affärskritiska och komplexa, blir det svårare för 

företagen att själva optimera processerna. Detta 

möjliggör för tjänster som Mobile Management Systems 

och eftermarknadstjänster inom mobil service, 

konfiguration och säkerhet.   

 
 
 

 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jonas Arnström, Verkställande direktör Tel: +46 70 190 10 28 
 
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 Q1 2010 27 april 2011  
Presentation Q2 2010 31 augusti 2011 
Presentation Q3 2010 27 oktober 2011 
Presentation Q4 2010 10 februari 2012 
 
Utdelning: 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.  
 
Årsredovisningen: 
Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida senast fyra veckor före stämman.  
 
Bolagsstämma: 
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas 29 april. Tid och plats kommer att meddelas på bolagets hemsida samt i Post- 
och Inrikes Tidningar senast fyra veckor före bolagsstämman.  
 
Denna rapport finns även på www.mobyson.se 
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Koncernens resultaträkning 
 
KSEK 

Jan - dec 
2010 

Jan - dec 
2009 

Okt- dec 
2010 

Okt- dec 
2009 

Intäkter 125 533 153 062 35 502 37 092 

Kostnad för sålda varor -100 223 -120 055 -27 993 -30 188 

Bruttovinst 25 309 33 007 7 509 6 904 

Bruttomarginal 20,2% 21,6% 21,2% 18,6% 

          

Övriga externa kostnader -17 781 -24 833 -6 723 -6 215 

Personalkostnader -20 887 -44 819 -6 691 -12 249 

Avskrivningar/Nedskrivningar -101 338 -12 326 -91 690 -3 174 

Övriga intäkter 0 85 0 145 

Övriga kostnader -110 0 -110 0 

Rörelseresultat -114 807 -48 886 -97 705 -14 589 

          

Finansiella intäkter 42 3 415 17 2 582 

Finansiella kostnader -944 -2 285 -478 -798 

Finansiella poster – netto -903 1 130 -462 1 784 

          

Resultat före skatt -115 710 -47 755 -98 168 -12 805 

Inkomstskatt 6 510 2 021 4 471 -36 

Periodens resultat -109 200 -45 734 -93 697 -12 840 

-hänförligt till moderbolagets aktieägare -109 200 -45 734 -93 697 -12 840 

-hänförligt till minoriteten 0 0 0 0 

 

        

Resultat per aktie före och efter utspädning, 
kr 

-0,41 -0,25 -0,21 -0,06 

varav kvarvarande verksamhet -0,41 -0,25 -0,21 -0,06 

Genomsnittligt antal aktier före och efter 
utspädning 269 438 350 188 070 115 452 761 388 188 070 115 

EBITDA  -13 468 -36 560 -6 015 -11 415 
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Koncernens rapport över totalresultat 
 
KSEK 

Jan - dec 
2010 

Jan - dec 
2009 

Okt- dec 
2010 

Okt- dec 
2009 

 
  

 
  

 
Periodens resultat -109 200 -45 734 -93 697 -12 840 

 
  

 
  

 
Övrigt totalresultat   

 
  

 Intäkter/Kostnader redovisade direkt i eget kapital   
 

  
 Valutakursdifferenser -79 2 536 -82 -855 

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 
-79 2 536 -82 -855 

 
  

 
  

 
Periodens totalresultat -109 279 -43 199 -93 779 -13 695 

 -hänförligt till moderföretagets aktieägare -109 279 -43 199 -93 779 -13 698 

 -hänförligt till minoritetsintresse 0 0 0 0 
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Koncernens balansräkning 
 

KSEK 
31 dec 

2010 
31 dec 

2009 

Tillgångar   
 

Anläggningstillgångar   
 

Goodwill 17 641 71 145 

Immateriella anläggningstillgångar 21 916 35 455 

Materiella anläggningstillgångar 3 028 3 889 

Finansiella anläggningstillgångar 1 592 0 

Summa anläggningstillgångar 44 177 110 489 

    
 Omsättningstillgångar   
 Varulager  4 770 1 394 

Kortfristiga fordringar 41 867 26 646 

Kassa och bank 10 016 16 518 

Summa omsättningstillgångar 56 653 44 558 

    
 Summa tillgångar 100 830 155 047 

    
 Eget kapital och skulder   
 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 40 955 109 627 

Långfristiga räntebärande skulder 5 728 1 600 

Långfristiga skulder och avsättningar 5 353 8 636 

Kortfristiga räntebärande skulder 9 192 4 000 

Kortfristiga skulder 39 603 31 184 

Summa eget kapital och skulder 100 830 155 047 

 
 

Koncernens förändringar i eget kapital 

 
Hänförlig till moderbolagets aktieägare                                                      
KSEK 

Aktie-             
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserat 

resultat Totalt 
Minioritets-

intresse Summa 

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

Summa totalresultat för perioden     2 536 -45 734 -43 198 0 -43 198 

Utgående balans 31 december 2009 188 070 577 723 -9 473 -646 693 109 627 0 109 627 

Ingående balans 1 januari 2010 188 070 577 723 -9 473 -646 693 109 627 0 109 627 

Optionsprogram VD   
 

  80 80 0 80 

Nedsättning aktiekapital -169 263 
 

122 934 46 329 0 0 0 

Nyemission 18 807 
 

  
 

18 807 0 18 807 

Emissionskostnader   -3 356   
 

-3 356 0 -3 356 

Apportemission 25 076     
 

25 076 0 25 076 

Summa totalresultat för perioden     -79 -109 200 -109 279 0 -109 279 

Utgående balans 31 december 2010 62 690 574 367 113 382 -709 484 40 955 0 40 955 
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Koncernens rapport över kassaflöden  
 

KSEK 

Jan - dec Jan - dec Okt- dec Okt- dec 

2010 2009 2010 2009 

Den löpande verksamheten   

 
  

 Resultat efter finansiella poster -115 658 -47 755 -98 116 -12 805 

Justeringar för poster som inte 

101 390 11 617 91 742 626 ingår i kassaflödet m.m. 

Betald skatt -519 102 -103 4 436 

    

 
  

 Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -14 787 -36 036 -6 477 -7 743 

    

 
  

 Förändring av rörelsekapital -8 418 -784 2 831 783 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -23 205 -36 820 -3 646 -6 960 

    

 
  

 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 780 -2 026 -1 129 -805 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 499 -4 000 5 091 -1 000 

    

 
  

 Periodens kassaflöde -6 486 -42 846 316 -8 765 

    

 
  

 Likvida medel vid periodens början 16 518 56 488 9 661 24 305 

Omräkningsdifferens likvida medel -16 2 876 39 979 

Likvida medel vid periodens slut 10 016 16 518 10 016 16 518 
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Moderbolagets resultaträkning 
KSEK 

Jan - dec 
2010 

Jan - dec 
2009 

Okt- dec 
2010 

Okt- dec 
2009 

 
      

 Intäkter 2 169 2 340 2 160 612 

Totala intäkter 2 169 2 340 2 160 612 

        
 

Övriga externa kostnader -3 116 -4 542 -2 458 -1 308 

Personalkostnader -4 941 -11 284 -2 941 -5 448 

Avskrivningar/nedskrivningar  -35 -51 -8 -13 

Övriga rörelsekostnader -14 0 -14 0 

Summa omkostnader -8 106 -15 878 -5 422 -6 770 

 
      

 
Rörelseresultat -5 937 -13 538 -3 262 -6 158 

Resultat från finansiella investeringar       
 

Nedskrivning av aktier i koncernföretag -76 150 -32 061 -76 150 -32 061 

Resultat från andelar i koncernföretag 1 492 407 1 081 407 

Finansiella intäkter 2 772 812 1 651 257 

Finansiella kostnader -806 -1 948 -707 -664 

Summa finansiella poster -72 692 -32 791 -74 126 -32 061 

 
      

 
Resultat före skatt -78 629 -46 329 -77 387 -38 219 

Årets skatt 0 0 0 0 

Resultat efter skatt -78 629 -46 329 -77 387 -38 219 
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Moderbolagets balansräkning 
 
KSEK 

31 dec 
2010 

31 dec 
2009 

Tillgångar   
 

Anläggningstillgångar   
 

Materiella anläggningstillgångar 31 79 

Andelar i koncernföretag 30 233 106 826 

Summa anläggningstillgångar 30 264 106 905 

    
 

Omsättningstillgångar   
 

Kortfristiga fordringar på koncernföretag 31 968 - 

Kortfristiga fordringar 1 079 36 172 

Kassa och bank 687 1 058 

Summa omsättningstillgångar 33 734 37 230 

Summa tillgångar 63 998 144 135 

    
 

Eget kapital och skulder   
 

Eget kapital 53 328 116 360 

Långfristiga skulder på koncernföretag 2 500 2 500 

Kortfristiga skulder på koncernföretag 979 22 840 

Kortfristiga skulder 7 191 2 435 

Summa eget kapital och skulder 63 998 144 135 
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Tilläggsupplysning 
 

I december 2010 förvärvade koncernen 100 % av aktiekapitalet i StjärnaFyrkant Nordic koncernen för MSEK 25,1. Betalning 

erlades i form av emitterade aktier värderade till verkligt värde på transaktionsdagen (0,1 kr/aktie).   

 

Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning. Nedanstående tabell 

sammanfattar erlagd köpeskilling för StjärnaFyrkant Nordic koncernen samt förvärvade tillgångar och övertagna skulder 

som redovisas på förvärvsdagen.  

 

Stjärna fyrkant Nordic koncernen förvärvades 21 december och i koncernredovisningen bidrar koncernen med Omsättning 

2,4 MSEK och EBITDA  0,1 MSEK. Omsättningen för helåret 2010 i StjärnaFyrkant koncernen uppgår till 89 MSEK.   

 

Förvärvsanalysen är preliminär.  

 

Förvärv StjärnaFyrkant Nordic koncernen     

KSEK   

 
  

Köpeskilling   

Eget kapitalinstrument (250 760 153 stamaktier) 25 076 
    
Förvärvsrelaterade kostnader (ingår i 
administrativa kostnader i koncernens 
resultaträkning för räkenskapsåret 2010) 2 015 

    
Redovisade belopp på identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder   

Likvida medel 569 

Materiella anläggningstillgångar 1 303 

Immateriella tillgångar 10 600 

Finansiella tillgångar 1 592 

Varulager 2 536 

Kundfordringar 6 091 

Övriga fordringar 10 503 

Långfristiga skulder -5 728 

Leverantörsskulder -8 504 

Övriga skulder -6 571 

Övriga räntebärande skulder -3 750 

Uppskjuten skatteskuld -2 788 

Summa identifierbara nettotillgångar 5 853 

    

Goodwill 19 223 
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Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad enligt 
Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering.  
 
Samma redovisningsprinciper har använts som i den 
senaste årsredovisningen med undantag för att från och 
med 1 januari 2010 tillämpas ändringarna i IFRS 3 
”Rörelseförvärv” och IAS 27 ”Koncernredovisning”.  
 
Bolaget tillämpar RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner samt RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer. 

Risk- och osäkerhetsfaktorer 

Mobysons verksamhet håller för närvarande på att 
integreras med StjärnaFyrkant. I samband med detta 
fokuserar styrelsen och ledningen på risker avseende 
integrationsprocessen samt att säkerställa att 
likviditeten följs. I övrigt så följer bolaget de risker som 
omnämns i 2009 års årsredovisning. 
 
 
 

 
 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av revisorer.  
 
 
Solna den 11 februari 2011 
 
Mobyson AB (publ) 
 
 
 
 
 


