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Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar  

Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med väsentlig bättre bruttomarginal visar koncernen 

ett positivt rörelseresultat före avskrivningar för första kvartalet 2011. Integrationen av de båda bolagen går bra och flera 

synergier har realiserats.   

Perioden 1 januari 2011 – 31 mars 2011 

• Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 59,0 MSEK (33,4) 

• Bruttomarginalen ökade från 18,9 % till 30,6 % och bruttovinsten uppgick till 18,0 MSEK (6,3 MSEK) 

• EBITDA uppgick till 0,4 MSEK (-3,3). 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,1 MSEK (-6,5). 

• Resultat efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (-6,1). Av resultatet utgör -2,5 MSEK (-3,2) avskrivningar och nedskrivningar, 

vilka inte påverkar bolagets likviditet. 

• Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning januari – mars uppgick till SEK -0,00 (-0,03). 

 

 

VD har ordet 
 
Under första kvartalet ökade Mobyson omsättningen till 59 MSEK (33) vilket motsvarar en ökning med 77 % gentemot 
föregående år samtidigt som marginalen stärktes från 19 % till 31 %. Omsättningsökningen och marginalförstärkningen är 
delvis en konsekvens av sammanslagningen med StjärnaFyrkant men också ett resultat av Mobysons produkt- och 
tjänstebredd vilket kompenserat marginalpressen inom bland annat segmentet smartphones. Även gemensamma avtal 
med leverantörer ger positiv inverkan på marginalen.  
 
I kombination med förbättrad försäljning och en omfattande kostnadsmedvetenhet kunde EBITDA vändas till ett positivt 
resultat om + 0,4 MSEK (-3,3).  
 
Första kvartalet har till stor del dominerats av att genomföra integrationen mellan Mobyson och StjärnaFyrkant. Ett flertal 

leverantörsavtal och finansieringsavtal har omförhandlats vilket resulterat i bättre villkor och frigörande av kapital. I 

dagsläget bedöms behovet av ytterligare kapitaltillskott, baserat på den operativa verksamheten, inte vara nödvändig. 

Integrationen av affärssystem och personal är inne i ett slutskede och målsättningen är att bolagen ska vara fullt 

integrerade vid halvårsskiftet 2011. Integrationen går enligt plan och synergierna bedöms under 2011 ge en positiv effekt 

på rörelseresultatet före avskrivningar och omstruktureringskostnader med 6,6 MSEK.  

Marknaden visar ett ökat intresse av Mobysons tjänster inom mobil outsouring i kombination med ett säkert och effektivt 
eftermarknadskoncept. Den starka tillväxten av smartphones kommer att fortsätta att driva marknaden för Mobysons 
prioriterade tjänster. Under året kommer Mobyson att fortsätta att utveckla och expandera inom fokusområdena Mobile 
outsourcing och eftermarknadstjänster. Mobysons plattform MMS (Mobile Management System) för mobile outsourcing 
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.  
 
Eftermarknadstjänster, vilket är det andra fokusområdet, kommer att vidareutvecklas under året och nuvarande tjänster 

inom SLA-styrd servicetid, konfiguration, säker återvinning kommer att förbättras ytterligare. På samma sätt som MMS säljs 

en stor del av eftermarknadstjänsterna med abonnemangsliknande upplägg vilket skapar långsiktiga och kontinuerliga 

intäkter.   

Jonas Arnström, VD Mobyson AB 

Delårsrapport   1 JANUARI – 31 MARS 2011 

 SEPTEMBER 2009 
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Viktiga händelser under första kvartalet 

• StjärnaFyrkants tidigare VD Jonas Arnström tillträder som VD i Mobyson den 1 januari 2011. 
 
• Sex nya säljare har anställts 
 

Viktiga händelser efter första kvartalet 

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

Finansiell information 
 

Koncernens utveckling 

 
Intäkter 
Intäkterna för perioden januari till mars uppgick till 59,0 
MSEK (33,4) vilket motsvarar en ökning med 77 % 
jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 
hänförlig till förvärvet av StjärnaFyrkant-koncernen.  
 
Resultat 
Bruttovinsten för januari till december uppgick till 18,0 
MSEK (6,3) vilket motsvarar en bruttomarginal på 30,6% 
(18,9%). Rörelseresultatet under januari till mars 2011 
uppgick till -2,1 MSEK (-6,5). Resultatet efter skatt blev    
-2,0 MSEK (-6,1). Av resultatet utgör -2,5 MSEK (-3,2) 
avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkar 
bolagets likviditet. 

Finansiella poster 
Finansiella poster för perioden januari till mars uppgick 
till -0,2 MSEK (-0,1).  
 
Balansräkningen 
Balansomslutningen per 2011-03-31 uppgick till 88,0 
MSEK (140,4). Soliditeten uppgick till 44% (73%). 
Räntebärande skulder uppgick till 11,8 MSEK (7,1).  
Spärrade bankmedel uppgående till 5,4 MSEK (2,2)  
 
 

 
inkluderas i posten kortfristiga fordringar.  
 
Kassaflöde och investeringar 
Koncernen hade ett positivt kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av rörelsekapital för 
perioden januari till mars på 0,2 MSEK (-4,3). 
Rörelsekapitalet minskade med -0,7 MSEK 
(-7,4).  Kassaflöde från investeringsverksamheten 
uppgick under perioden till -0,3 MSEK (-0,8 MSEK).  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick 
under perioden till -4,1 MSEK (1,5 MSEK). Det totala 
kassaflödet januari till mars var -4,8 MSEK (-11,0) och 
likvida medel vid perioden slut, exklusive spärrade 
medel, uppgick till 5,2 MSEK (5,2).  
 
Medarbetare 
Koncernen hade vid periodens utgång anställda 
motsvarande 96 (28) heltidstjänster, varav 70 tjänster 
hänför sig till förvärvet av StjärnaFyrkant-koncernen.  
 
Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på 
koncerngemensam förvaltning. Kostnaderna avser 
framförallt koncernledning. 

 

Segmentredovisning 

Kvartal 1 Business Solutions 
Koncerngemensamt & 

elimineringar Summa koncern 

 
jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar 

KSEK 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Intäkter   
 

  
 

  
 Externa 58 993 33 366 – 9 58 993 33 375 

Interna 151 – -151 – – – 

Summa intäkter 59 144 33 366 -151 9 58 993 33 375 

EBITDA 1 865 -1 641 -1 481 -1 610 384 -3 251 

Rörelseresultat -657 -4 127 -1 488 -2 364 -2 145 -6 491 
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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 
abonnemangshantering, 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. Verksamheten bedrivs i 
Sverige och Finland. 

Läs mer om Mobyson på www.mobyson.se och 

www.stjarnafyrkant.se  

 

 

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.  

 

 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.mobyson.se/
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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 kvartal 2 2011 31 augusti 2011 
Presentation kvartal 3 2011 27 oktober 2011 
Presentation kvartal 4 2011 10 februari 2012 
 
Bolagsstämma: 
Ordinarie bolagsstämma för räkenskapsåret 2010 kommer att hållas 29 april.  
 
Denna rapport finns även på www.mobyson.se eller www.stjarnafyrkant.se 
 

  

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

jan - mar 
2011 

jan - mar 
2010 

jan - dec 
2010 

Intäkter 58 993 33 375 125 533 

Kostnad för sålda varor -40 958 -27 069 -100 223 

Bruttovinst 18 035 6 306 25 310 

Bruttomarginal 30,6% 18,9% 20,2% 

        

Övriga externa kostnader -4 936 -3 620 -17 347 

Personalkostnader -12 715 -5 937 -21 322 

Avskrivningar/Nedskrivningar -2 530 -3 240 -101 338 

Övriga kostnader – – -110 

Rörelseresultat -2 145 -6 491 -114 807 

        

Finansiella intäkter 5 6 42 

Finansiella kostnader -242 -77 -945 

Finansiella poster – netto -237 -71 -903 

        

Resultat före skatt -2 382 -6 562 -115 710 

Inkomstskatt 357 486 6 510 

Periodens resultat -2 025 -6 076 -109 200 

-hänförligt till moderbolagets aktieägare -2 025 -6 076 -109 200 

 

      

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,00  -0,03 -0,41 

varav kvarvarande verksamhet -0,00  -0,03 -0,41 

Genomsnittligt antal aktier före och efter 
utspädning 626 900 383 188 070 115 269 438 350 

EBITDA  385 -3 251 -13 468 
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Koncernens rapport över totalresultat 

 
KSEK 

jan - mar 
2011 

jan - mar 
2010 

jan - dec 
2010 

 
  

  
Periodens resultat -2 025 -6 076 -109 200 

 
  

  
Övrigt totalresultat   

  Intäkter/Kostnader redovisade direkt i eget kapital   
  Valutakursdifferenser -10 -820 -79 

Övrigt totalresultat för perioden,                                           
netto efter skatt -10 -820 -79 

    
  

Periodens totalresultat -2 035 -6 896 -109 279 

 -hänförligt till moderföretagets aktieägare -2 035 -6 896 -109 279 
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Koncernens balansräkning 
 
 

KSEK 
31 mar 

2011 
31 mar 

2010 
31 dec 

2010 

Tillgångar   
  

Anläggningstillgångar   
  

Goodwill 17 641 71 145 17 641 

Immateriella anläggningstillgångar 19 965 33 287 21 756 

Materiella anläggningstillgångar 2 763 3 643 3 188 

Finansiella anläggningstillgångar 1 585 – 1 592 

Summa anläggningstillgångar 41 954 108 075 44 177 

    
  Omsättningstillgångar   
  Varulager  4 578 1 347 4 770 

Kortfristiga fordringar 36 321 25 801 41 867 

Kassa och bank 5 166 5 204 10 016 

Summa omsättningstillgångar 46 066 32 352 56 653 

    
  Summa tillgångar 88 020 140 427 100 830 

    
  Eget kapital och skulder   
  Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 38 920 102 732 40 955 

Långfristiga räntebärande skulder 4 650 5 064 5 728 

Långfristiga skulder och avsättningar 4 996 8 601 5 353 

Kortfristiga räntebärande skulder 7 187 2 000 9 192 

Kortfristiga skulder 32 267 22 030 39 603 

Summa eget kapital och skulder 88 020 140 427 100 830 
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Koncernens förändringar i eget kapital 

 
Hänförlig till moderbolagets                                                              
aktieägare, KSEK 

Aktie-             
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserat 

resultat Totalt 

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

 
  

 
  

 
  

Totalresultat   
 

  
 

  

Periodens resultat   
 

  -109 200 -109 200 

 
  

 
  

 
  

Övrigt totalresultat   
 

  
 

  

Valutakursdifferenser   
 

-79 
 

-79 

 
  

 
  

 
  

Summa totalresultat   
 

-79 -109 200 -109 279 

 
  

 
  

 
  

Transaktioner med aktieägare   
 

  
 

  

Optionsprogram VD   
 

  80 80 

Nedsättning aktiekapital -169 263 
 

122 934 46 329 0 

Nyemission 18 807 
 

  
 

18 807 

Emissionskostnader   -3 356   
 

-3 356 

Apportemission 25 076 
 

  
 

25 076 

Summa transaktioner med aktieägare -125 380 -3 356 122 934 46 409 40 607 

 
  

 
  

 
  

Utgående balans per 31 december 2010 62 690 574 367 113 382 -709 484 40 955 

 
  

 
  

 
  

Totalresultat   
 

  
 

  

Periodens resultat   
 

  -2 025 -2 025 

 
  

 
  

 
  

Övrigt totalresultat   
 

  
 

  

Valutakursdifferenser   
 

-10 
 

-10 

 
  

 
  

 
  

Summa totalresultat   
 

-10 -2 025 -2 035 

 
  

 
  

 
  

Utgående balans per 31 mars 2011 62 690 574 367 113 372 -711 509 38 920 
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Koncernens rapport över kassaflöden  
 

KSEK 

jan - mar 
2011 

jan - mar 
2010 

jan - dec 
2010 

Den löpande verksamheten   

  Resultat efter finansiella poster -2 382 -6 561 -115 710 

Justeringar för poster som inte 

2 525 2 651 101 390 ingår i kassaflödet m.m. 

Betald skatt 63 -341 -467 

    

  Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 206 -4 251 -14 787 

    

  Förändring av rörelsekapital -659 -7 376 -8 418 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -453 -11 627 -23 205 

    

  Kassaflöde från investeringsverksamheten -311 -826 -1 780 

    
  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 083 1 464 18 499 

    

  Periodens kassaflöde -4 847 -10 989 -6 486 

    

  Likvida medel vid periodens början 10 016 16 518 16 518 

Omräkningsdifferens likvida medel -3 -325 -16 

Likvida medel vid periodens slut 5 166 5 204 10 016 
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Moderbolagets resultaträkning 
 

KSEK 
jan - mar 

2011 
jan - mar 

2010 
jan - dec 

2010 

 
    

 Intäkter – 9 2 169 

Totala intäkter – 9 2 169 

      
 

Övriga externa kostnader -165 -550 -3 116 

Personalkostnader -1 316 -975 -4 941 

Avskrivningar/nedskrivningar  -8 -11 -35 

Övriga rörelsekostnader – – -14 

Summa omkostnader -1 488 -1 536 -8 106 

 
    

 
Rörelseresultat -1 488 -1 527 -5 937 

Resultat från finansiella investeringar     
 

Nedskrivning av aktier i koncernföretag – – -76 150 

Resultat från andelar i koncernföretag – – 1 492 

Finansiella intäkter 0 261 2 772 

Finansiella kostnader -10 -13 -806 

Summa finansiella poster -10 248 -72 692 

 
    

 
Resultat före skatt -1 498 -1 279 -78 629 

 
    

 Resultat efter skatt -1 498 -1 279 -78 629 
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Moderbolagets balansräkning 
 
KSEK 

31 mar 
2011 

31 mar 
2010 

31 dec 
2010 

Tillgångar   
  

Anläggningstillgångar   
  

Materiella anläggningstillgångar 23 55 31 

Andelar i koncernföretag 30 233 106 826 30 233 

Summa anläggningstillgångar 30 256 106 881 30 264 

    
  

Omsättningstillgångar   
  

Kortfristiga fordringar på koncernföretag 27 448 44 231 31 968 

Kortfristiga fordringar 476 – 1 079 

Kassa och bank 187 258 687 

Summa omsättningstillgångar 28 110 44 489 33 734 

Summa tillgångar 58 367 151 370 63 998 

    
  

Eget kapital och skulder   
  

Eget kapital 51 830 115 082 53 328 

Långfristiga skulder till koncernföretag 2 500 25 340 2 500 

Kortfristiga skulder till koncernföretag 1 530 9 287 979 

Kortfristiga skulder 2 507 1 661 7 191 

Summa eget kapital och skulder 58 367 151 370 63 998 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  12                                                           MOBYSON – DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2011 

 

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 2010, not 1.  
 
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 2010 års årsredovisning. 
 
 
 

 
 
 
 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av revisorer.  
 

 
Solna den 27 april 2011 
 
Mobyson AB (publ) 
 
 
 
 
 


