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Genomförda strukturåtgärder ger fortsatt effekt 

Tack vare genomförda strukturåtgärder är rörelseresultatet under årets andra kvartal väsentligt bättre än motsvarande 

period föregående år. De vidtagna strukturåtgärderna under 2009 och 2010 har minskat kostnaderna med ungefär 28 MSEK 

på årsbasis. Resultatet är även bättre än årets första kvartal, men fortfarande negativt. Verksamheten har fortsatt ett 

negativt kassaflöde och styrelsen har bemyndigats att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. 

Styrelsen har dessutom gett företagsledningen mandat att undersöka möjligheten att genomföra potentiella 

strukturaffärer. 

Perioden 1 april – 30 juni 2010 

• Intäkterna för andra kvartalet minskade med 22 % till 30,4 MSEK (38,9) jämfört med motsvarande period föregående år. 

• Bruttomarginalen uppgick till 22,5% (22,7%) och bruttovinsten minskade med 23% till 6,8 MSEK (8,8) på grund av lägre 

intäkter. 

• EBITDA uppgick till -2,0 MSEK (-10,8). 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,4 MSEK (-14,7). 

• Resultat efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-15,2). Av resultatet utgör -3,4 MSEK (-4,0) avskrivningar och nedskrivningar, 

vilka inte påverkar bolagets likviditet. 

• Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning april till juni uppgick till -0,02 SEK (-0,08). 

• Mobyson har fortsatt ett negativt kassaflöde och koncernen har vid periodens slut likvida medel om 2,2 MSEK. Styrelsen 

har vid en extra bolagsstämma den 7 juli 2010 bemyndigats att genomföra en nyemission med företrädesrätt för 

aktieägarna. 

 

Perioden 1 januari – 30 juni 2010 

• Intäkterna för januari till juni minskade med 24 % till 63,7 MSEK (83,5). 

• Bruttomarginalen minskade från 24,6 % till 20,6 % och bruttovinsten minskade med 36 % till 13,1 MSEK (20,5). 

• EBITDA uppgick till -5,3 MSEK (-15,1). 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,9 MSEK (-22,0). 

• Resultat efter skatt uppgick till -10,0 MSEK (-21,3). Av resultatet utgör -6,6 MSEK avskrivningar och nedskrivningar, 

vilka inte påverkar bolagets likviditet. 

• Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning januari till juni uppgick till -0,05 SEK (-0,11). 

 

 

 

 

VD har ordet 
Marknadsefterfrågan har varit stabil under årets andra kvartal, men ligger kvar på en lägre nivå än före finanskrisen. 
Intäkterna för andra kvartalet är 30,4 MSEK, vilket är cirka 22 procent lägre än motsvarande kvartal föregående år. I 
jämförelsen bör hänsyn tas till att Mobyson som ett led i sin renodling har avvecklat försäljningen av företagsväxlar samt 
som en effekt av strukturåtgärderna har en väsentligt mindre organisation.  
 
Mobysons fokusering på kärnverksamheten kring mobiltelefoni och Mobile Management har fortsatt ge positiva effekter.  

Mobysons plattform Mobile Management Systems™ (MMS) ger Mobyson en tydlig konkurrensfördel då kunden får ett 

effektivt verktyg för att kontrollera och administrera sin mobila kommunikation. Eftersom MMS är en programvara och ett 

tjänstepaket, påverkar försäljningen av MMS Mobysons marginaler positivt. Tack vare MMS knyts kunden närmare till 

Mobyson, vilket innebär en större andel återkommande affärer samt merförsäljning av mobilterminaler och tillbehör. 
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Utvecklingen under årets andra kvartal visar att de omfattande strukturåtgärderna som påbörjades under slutet av förra 
året har gett en tydlig effekt. Antalet medarbetare har minskat väsentligt samtidigt som organisationen har effektiviserats 
och verksamheten har fokuserats på Mobile Management. Effektiviseringsarbetet fortsätter och under årets andra kvartal 
har ytterligare åtgärder vidtagits för att fortsatt anpassa kostnaderna. De vidtagna strukturåtgärderna under 2009 och 2010 
har minskat kostnaderna med 28 MSEK på årsbasis. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) under andra kvartalet 
uppgick till -2,0 MSEK, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med -10,8 MSEK andra kvartalet 2009 då intäkterna 
dessutom var 22 procent högre.  
 
Mobyson har dock fortsatt ett negativt kassaflöde och koncernen har vid periodens slut likvida medel om  
2,2 MSEK. Vid den extra bolagsstämman den 7 juli 2010 bemyndigades styrelsen att genomföra en nyemission med 
företrädesrätt för aktieägarna, vilket ger oss möjlighet att finansiera verksamheten tills ett positivt kassaflöde uppnås.  
 
Med en mindre och effektivare organisation som fokuserar på Mobysons kärnverksamhet ser jag stora möjligheter för 
Mobyson att ytterligare stärka sin marknadsposition som en ledande leverantör av mobiltelefoni och Mobile Management.  
MMS ger Mobyson en tydlig konkurrensfördel samtidigt som den knyter kunderna närmare och ökar andelen tjänster i 
Mobysons försäljning. Med kunder som använder MMS får Mobyson en större andel återkommande affärer och 
merförsäljning av mobilterminaler och tillbehör. Mobyson har fortsatt att framgångsrikt teckna nya avtal inom MMS under 
det andra kvartalet och totalt har ett tvåsiffrigt antal nya kontrakt tecknats under årets första sex månader. 
 
Parallellt med Mobysons organiska och operativa utveckling, har företagsledningen på styrelsens mandat börjat undersöka 

möjligheten att genomföra potentiella strukturaffärer som kan stärka Mobysons marknadsposition och bredda 

tjänsteplattformen. Jag ser därför med stor tillförsikt på Mobysons framtida utveckling. 

Berndt Karlsson, VD Mobyson AB 

Viktiga händelser under andra kvartalet 

• Styrelsen har gett företagsledningen mandat att undersöka möjligheten att genomföra potentiella strukturaffärer som 

kan stärka Mobysons marknadsposition. 

• Mobyson har investerat ytterligare i Mobile Management System där uppgradering lanserades i maj.    
• Mobyson har anställt 2 nya säljare i Stockholm 
• Styrelsen har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare för att gemensamt med styrelsen utvärdera 

eventuella åtgärder för att hantera bolagets likviditet. 
• Mobyson har upptagit lån om 1 MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag. Lånet förfaller till betalning den 31 oktober 

2010. Lånet löper för närvarande med en ränta om 6,20 procent. Som säkerhet för lånet har det norska bolaget Agder 
Energi Venture AS, som är aktieägare i Bolaget, lämnat en borgensförbindelse till förmån för Erik Penser 
Bankaktiebolag. 

• Mobyson har vunnit sju nya MMS kontrakt varav Spotify är en av kunderna. 
• Spotify har valt Mobyson Mobile Outsourcing – det vill säga outsourca sin hantering gällande inköp av mobiler samt 

hantering av abonnemang till Mobyson. Spotify har ca 100 st användare som kommer att använda sig av Mobysons 
administrationsverktyg Mobile Management Systems™. Mobyson kommer också att tillhanda hålla ett system för att 
hantera abonnemang (operatörsdialog) samt även konfigurering av mobiltelefonerna. Genom Outsourcing oavsett om 
ärendet gäller inköp av utrustning, förändring av abonnemang eller ett reparationsärende, så behöver Spotifys 
anställda och administratörer endast vända sig till en kontakt. Antingen via Mobysons Mobile Management Systems 
eller via telefon/e-post. 

• Mobyson har under kvartalet ingått ett blockbelåningsavtal avseende kundfordringar med SEB. Belåningsgraden är 
60% av kundfordringar. Avtalet löper med en ränta om 3% .   

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 

• Bolaget har beviljats ytterligare lån om 7,5 MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag. Lånet löper för närvarande med en 

ränta om 6,20 procent. Av lånen om 7,5 MSEK har 5 MSEK utbetalats.  

• Genom det emissionsbemyndigande som den extra bolagsstämman lämnade till styrelsen den 7 juli 2010, vilket har 

registrerats hos Bolagsverket den 15 juli 2010, har styrelsen erhållit erforderliga medel för att kunna genomföra en 

nyemission och därmed hantera Bolagets likviditet.  

• Bolagsverket har den 23 juli 2010 lämnat tillstånd till minskning av aktiekapital som innebär en minskning av Mobysons 

aktiekapital med 169.263.103,50 kronor varav 46.329.000 kronor ska användas för omedelbar täckning av förlust enligt 

den fastställda balansräkningen 2009-12-31 och 122.934.103,50 kronor ska användas för avsättning till fri fond att 

användas enligt bolagsstämmans beslut den 29 april 2010. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. 

Efter genomförd minskning kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 18.807.011,50 kronor fördelat på 188.070.115 

aktier var och en med ett kvotvärde om 0,1 krona. 
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Finansiell information 
 

Koncernens utveckling 

Intäkter 
Intäkterna för perioden januari till juni uppgick till 63,7 
MSEK (83,5) vilket motsvarar en minskning med 24 % 
jämfört med samma period föregående år. För andra 
kvartalet 2010 uppgick intäkterna till 30,4 MSEK (38,9).  
 
Resultat 
Bruttovinsten för januari till juni uppgick till 13,1 MSEK 
(20,5) vilket motsvarar en bruttomarginal på 20,6.%. 
Rörelseresultatet under januari till juni 2010 uppgick till 
– 11,9 MSEK (-22,0). Resultatet efter skatt blev -10,0 
MSEK (-21,3). 
 
Bruttovinsten för andra kvartalet uppgick till 6,8 MSEK 
(8,8), vilket motsvarar en bruttomarginal på 22,5% 
(22,7%). Resultat efter skatt andra kvartalet uppgick till   
-3,9 MSEK (-15,2).  
 
Finansiella poster 
Finansiella poster för perioden januari till juni uppgick till 
0,6 MSEK (-0,7). För andra kvartalet uppgick finansiella 
poster till 0,6 MSEK (-1,1) vilka i huvudsak avser ej 
realiserade valutakursvinster. 
 
 

 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernen hade ett negativt kassaflöde från den 
löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital för perioden januari till juni på -6,0 MSEK  
(-14,6). Rörelsekapitalet minskade med -5,6 MSEK (-8,4).  
Det totala kassaflödet januari till juni var -14,0 MSEK   
(-26,0) och likvida medel vid perioden slut var 2,2 MSEK 
(32,2).  
 
Koncernen hade ett negativt kassaflöde från den 
löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital under andra kvartalet 2010 på -1,8 MSEK 
(-7,8) och periodens kassaflöde var -3,0 MSEK (-11,2).  
 
Medarbetare 
Koncernen hade vid periodens utgång anställda 
motsvarande 28 (48) heltidstjänster. VD Berndt Karlsson 
har erhållit 2 000 000 optioner som har värderas av 
oberoende part till 0,04 kr /st med hjälp av Black & 
Scholes värderingsmodell. Optionerna är fritt 
överlåtbara under hela löptiden och inte kopplade till 
fortsatt anställning.  
 
 
Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på 
koncerngemensam förvaltning. Omsättningen under 
andra kvartalet 2010 uppgick till 0,0 MSEK (0,3) och 
samma periods resultat före skatt var -1,5 MSEK (-3,3). 
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Segmentsredovisning 

 

KSEK 
Business Solutions 

Koncerngemensamt & 
elimineringar Summa koncern 

Första halvåret 2010 jan - jun apr - jun jan - jun apr - jun jan – jun apr - jun 

Intäkter             

Externa 63 726 30 351 0 0 63 726 30 351 

Interna 0 0 0 0 0 0 

Summa intäkter 63 726 30 351 0 0 63 726 30 351 

EBITDA -2 505 -864 -2 795 -1 185 -5 300 -2 049 

Rörelseresultat -5 939 -1 813 -5 993 -3 629 -11 932 -5 442 

       

  
 

   
 2009-06-30 

      

KSEK 
Business Solutions 

Koncerngemensamt & 
elimineringar Summa koncern 

Första halvåret 2009 jan - jun apr - jun jan - jun apr - jun jan – jun apr - jun 

Intäkter             

Externa 83 495 39 296 0 -365 83 495 38 931 

Interna 42 21 -42 -21 0 0 

Summa intäkter 83 537 39 318 -42 -387 83 495 38 931 

EBITDA -9 366 -8 756 -5 741 -2 038 -15 107 -10 794 

Rörelseresultat -14 818 -11 946 -7 198 -2 798 -22 016 -14 744 

Med koncerngemensamt avses kostnader främst relaterade till styrelse och VD.  

 
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 att 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. 
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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. 
  
 

 

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 mobil-

applikationerna 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 
 
 
Kommande rapporteringstillfällen: 
Presentation Q3 2010 29 oktober 2010 
Presentation Q4 2010 11 februari 2011 
 
Denna rapport finns även på www.mobyson.se 
  

http://www.mobyson.se/
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Koncernens resultaträkning 
 

KSEK 

Jan - jun 
2010 

Jan - jun 
2009 

Apr - jun 
2010 

Apr - jun 
2009 

Jan - dec 
2009 

 
  

 
  

 
  

Intäkter 63 726 83 495 30 351 38 931 153 062 

Kostnad för sålda varor -50 591 -62 982 -23 522 -30 106 -120 055 

Bruttovinst 13 136 20 513 6 829 8 825 33 007 

Bruttomarginal 20,6% 24,6% 22,5% 22,7% 21,6% 

Övriga externa kostnader -7 791 -13 168 -4 171 -7 808 -24 748 

Personalkostnader -10 644 -22 452 -4 707 -11 811 -44 819 

Avskrivningar/Nedskrivningar -6 632 -6 910 -3 393 -3 951 -12 326 

Rörelseresultat -11 932 -22 016 -5 442 -14 744 -48 886 

Finansiella intäkter 618 633 612 70 3 415 

Finansiella kostnader -62 -1 316 14 -1 168 -2 285 

Finansiella poster - netto 556 -683 627 -1 098 1 130 

 
  

 
  

 
  

Resultat före skatt -11 376 -22 699 -4 815 -15 842 -47 755 

Inkomstskatt 1 360 1 376 874 680 2 021 

Periodens resultat -10 017 -21 323 -3 941 -15 163 -45 735 

-hänförligt till moderbolagets aktieägare -10 017 -21 323 -3 941 -15 163 -45 735 

 

  
 

  
 

  

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,05 -0,11 -0,02 -0,08 -0,25 

Genomsnittligt antal aktier före och efter 
utspädning 188 070 115 188 070 155 188 070 115 188 070 155 188 070 155 

EBITDA  -5 300 -15 107 -2 049 -10 794 -36 559 

 
Koncernens rapport över totalresultat 
 

KSEK 

Jan - jun 
2010 

Jan - jun 
2009 

Apr - jun 
2010 

Apr - jun 
2009 

Jan-dec 
2009 

 
  

 
  

 
  

Periodens resultat -10 017 -21 323 -3 941 -15 163 -45 735 

Övrigt totalresultat   
 

  
 

  

Valutakursdifferenser -1 157 3 452 -338 3 301 2 536 

Övrigt totalresultat för perioden,                                           
netto efter skatt -1 157 3 452 -338 3 301 2 536 

    
 

  
 

  

Periodens totalresultat -11 174 -17 871 -4 279 -11 862 -43 199 

 -hänförligt till moderföretagets aktieägare -11 174 -17 871 -4 279 -11 862 -43 199 

 -hänförligt till minoritetsintresse 0 0 0 0 0 
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Koncernens balansräkning 

Koncernens balansräkning KSEK 30 jun 2010 30 jun 2009 31 dec 2009 

Tillgångar   
 

  

Anläggningstillgångar   
 

  

Goodwill 71 145 71 144 71 145 

Immateriella anläggningstillgångar 30 922 40 516 35 456 

Materiella anläggningstillgångar 3 086 1 775 3 889 

Summa anläggningstillgångar 105 154 113 435 110 490 

Omsättningstillgångar   
 

  

Varulager m.m.  1 539 5 853 1 394 

Kortfristiga fordringar 32 564 36 098 26 645 

Kassa och bank 2 179 33 629 16 518 

Summa omsättningstillgångar 36 283 75 580 44 557 

 
  

 
  

Summa tillgångar 141 436 189 015 155 047 

 
  

 
  

Eget kapital och skulder   
 

  

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 98 533 134 954 109 627 

Långfristiga skulder 7 726 9 268 10 686 

Kortfristiga räntebärande skulder 4 600 4 000 4 000 

Kortfristiga skulder 30 577 40 794 30 734 

Summa eget kapital och skulder 141 436 189 015 155 047 

 

 

Koncernens förändringar i eget kapital 
 

Hänförlig till moderbolagets                                                              
aktieägare                                                                         
KSEK 

Aktie-             
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserat 

resultat Totalt 

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

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

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

 
      

 
  

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

Optionsprogram VD   80   
 

80 

Summa totalresultat för perioden  - - -1 579 -9 596 -11 174 

Utgående balans 30 juni 2010 188 070 577 803 -11 052 -656 289 98 533 
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Koncernens rapport över kassaflöden  
 

KSEK 

Jan - jun 
2010 

Jan - jun 
2009 

Apr - jun 
2010 

Apr - jun 
2009 

Jan - dec 
2009 

Den löpande verksamheten   
 

  
  Resultat efter finansiella poster -11 376 -22 699 -4 815 -15 842 -47 755 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 5 687 8 850 3 036 5 891 11 617 

Betald skatt -383 -753 -42 2 147 102 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -6 072 -14 602 -1 821 -7 804 -36 036 

    
 

  
  Förändring av rörelsekapital -5 637 -8 453 -1 725 -3 463 -784 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -11 709 -23 055 -3 546 -11 267 -36 820 

    
 

  
  Kassaflöde från  investeringsverksamheten  -1 297 501 529 1 088 -2 026 

Kassaflöde från  finansieringsverksamheten  -1 000 -2 000 0 -1 000 -4 000 

    
 

  
  Periodens kassaflöde -14 006 -24 554 -3 017 -11 179 -42 846 

Likvida medel vid periodens början 16 518 56 489 5 204 43 636 56 488 

Omräkningsdifferens likvida medel -332 1 694 -7 1 172 2 876 

Likvida medel vid periodens slut 2 179 33 629 2 179 33 629 16 518 
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Resultaträkning, moderbolag 
 
 
KSEK 

Jan - jun 
2010 

Jan - Jun 
2009 

Apr - Jun 
2010 

Apr - Jun 2009 Jan - dec 2009 

Intäkter 9 936 0 252 2 340 

Totala intäkter 9 936 0 252 2 340 

 
  

 
  

 
  

Bruttovinst 9 936 0 252 2 340 

 

  
 

  
 

  

Övriga externa kostnader -1 786 -2 138 -1 236 -1 288 -4 542 

Personalkostnader -1 358 -3 522 -383 -1 300 -11 285 

Avskrivningar/Nedskrivningar -19                 -26 -8 -13 -51 

Summa omkostnader -3 163 -5 686 -1 626 -2 601 -15 878 

            

Rörelseresultat  -3 154 -4 750 -1 626 -2 349 -13 538 

 
  

 
  

 
  

Resultat från finansiella investeringar   
 

  
 

  

Nedskrivning av aktier i koncernföretag 0 0 0 0 -32 061 

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 407 

Ränteintäkter & övriga finansiella intäkter 329 432 68 156 812 

Räntekostnader & övriga finansiella kostnader 60 -1 195 73 -1 132 -1 948 

Summa finansiella poster 389 -764 141 -977 -32 791 

 
  

 
  

 
  

Resultat efter finansiella poster  
och före skatt 

-2 765 -5 513 -1 486 -3 325 -46 329 

  
    Resultat efter skatt -2 765 -5 513 -1 486 -3 325 -46 329 

 

Balansräkning, moderbolag 
 
KSEK 

30 jun 2010 30 jun 2009 31 dec 2009 

Tillgångar   
 

  

Anläggningstillgångar   
 

  

Materiella anläggningstillgångar 47 105 79 

Andelar i koncernföretag 106 826 138 987 106 826 

Summa anläggningstillgångar 106 873 139 092 106 905 

 
  

 
  

Omsättningstillgångar   
 

  

Kortfristiga fordringar 45 320 28 546 36 172 

Kassa och bank 155 11 474 1 058 

Summa omsättningstillgångar 45 475 40 020 37 230 

Summa tillgångar 152 348 179 112 144 135 

 
  

 
  

Eget kapital och skulder   
 

  

Eget kapital 113 595 157 176 116 360 

Långfristiga skulder - 3 919 2 500 

Kortfristiga räntebärande skulder 1 000 - - 

Kortfristiga skulder 37 753 18 017 25 275 

Summa eget kapital och skulder 152 348 179 112 144 135 

 



  10                                                           MOBYSON – DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2010 

 

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 1.3 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2.3 Redovisning för juridiska 
personer. 

 

Risk- och osäkerhetsfaktorer 

Mot bakgrund av bolagets utveckling har ett nytt impairment test genomförts per 2010-06-30. Nyttjandevärdet har 
beräknats baserat på diskonterade kassaflöden med en årlig diskonteringsränta på 11,8%. Kassaflödestillväxten är baserad 
på budget för 2010 och en genomsnittlig årlig tillväxt på 15%. Bolagets fokusering på högmarginaltjänster (MMS) förväntas 
ge ökade marginaler. Inget nedskrivningsbehov av goodwill har identifierats efter utfört impairment test. 
 
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 2010 har medfört att koncernens likvida medel har minskat. Likviditeten följs löpande för 
att säkerställa en fortsatt god kontroll. Nuvarande och möjlig finansiering bedöms vara tillräcklig för att säkerställa bolagets 
likviditet under de kommande 12 månaderna. 
 
  

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran 

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 27 augusti, 2010 
 
Mobyson AB (publ) 
 
 
 
Berndt Karlsson 
Verkställande direktör 
 

 
 
 
 
Leif Rune Rinnan     Tor Øystein Repstad 
Styrelseordförande     Styrelseledamot 
 
 
 
 
 

Anders Rantén     Jan Gunnar Næss 
Styrelseledamot     Styrelseledamot 
 
 
 
 

Johnny Svedberg     Kjell Westerback 
Styrelseledamot     Styrelseledamot 
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Granskningsrapport 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Mobyson AB (publ) för perioden januari månad till juni 
månad 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning 
av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 
första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och 
att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god 
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 
uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt 
för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Stockholm den 27 augusti 2010 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Nicklas Kullberg 
Auktoriserad revisor 


