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Resultatförbättring och fulltecknad företrädesemission 

Tack vare genomförda strukturåtgärder som fortsätter att ge positiv effekt är resultatet för årets tredje kvartal avsevärt 
bättre än motsvarande period föregående år. Resultatet är dock fortfarande negativt. Nyemissionen har slutförts och 
kommer att tillföra cirka MSEK 18,8 före emissionskostnader.  
 

Perioden 1 juli – 30 september 2010 

• Intäkterna för tredje kvartalet minskade med 19 % till MSEK 26,1 (32,5). 

• Bruttomarginalen uppgick till 17,2 % (17,7) och bruttovinsten minskade med 16,6 % till MSEK 4,7 (5,6). 

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

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till MSEK -5,2 (-12,3). 

• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -5,5 (-11,6). Av resultatet utgör MSEK -3,0 (-2,2) avskrivningar och nedskrivningar, 

vilka inte påverkar bolagets likviditet. 

• Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning juli till september uppgick till SEK -0,03 (-0,06). 

 

Perioden 1 januari – 30 september 2010 

• Intäkterna för januari till september minskade med 22 % till MSEK 90,0 (116,0). 

• Bruttomarginalen minskade från 22,5 % till 19,8 % och bruttovinsten minskade med 32 % till MSEK 17,8 (26,1). 

• EBITDA uppgick till MSEK -7,5 (-25,1). 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till MSEK -17,1 (-34,3). 

• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -15,5 (-32,9). Av resultatet utgör MSEK -9,6 (-9,2) avskrivningar och nedskrivningar, 

vilka inte påverkar bolagets likviditet. 

• Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning januari till juni uppgick till SEK -0,08 (-0,17). 

 

 

 

VD har ordet 
Marknadsefterfrågan har varit stabil under årets tredje kvartal men med en ökad investeringsvilja hos kunderna under 
september månad. Min bedömning är att vi ser en förbättrad marknadsefterfrågan, trots att det är för tidigt att tala om ett 
tydligt trendbrott. Mobysons fokusering på Mobile Management Systems (MMS) är fortsatt framgångsrikt och under 
perioden har ett antal nya avtal tecknats.  
 
Intäkterna för tredje kvartalet är 26,1 MSEK, vilket är cirka 19 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. Bruttomarginalen under tredje kvartalet är på 
samma nivå som motsvarande kvartal 2009.  
 
Resultatet för tredje kvartalet är avsevärt bättre än motsvarande period föregående år tack vare genomförda 
strukturåtgärder som fortsätter att ge positiv effekt. De vidtagna strukturåtgärderna under 2009 och 2010 har minskat 
kostnaderna med 28 MSEK på årsbasis. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) under andra kvartalet uppgick till -2,2 
MSEK, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med -10,0 MSEK tredje kvartalet 2009 då intäkterna dessutom var 24 
procent högre.  
 
Koncernen har vid periodens slut likvida medel om 9,7 MSEK. Vid den extra bolagsstämman den 7 juli 2010 bemyndigades 
styrelsen att genomföra en nyemission på MSEK 18,8 med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tecknades fullt ut 
den 30 september och likviden kommer att erhållas i oktober. Bolaget kommer i oktober att återbetala kortfristigt lån till 
Erik Penser Bank om 10,5 MSEK som hänför sig till bryggfinansiering.  
 
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.  
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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.  
 
Parallellt med Mobysons organiska och operativa utveckling, har företagsledningen på styrelsens mandat intensifierat 

arbetet med att undersöka möjligheterna för potentiella strukturaffärer. Syftet med en eventuell strukturell affär är att 

stärka Mobysons marknadsposition och bredda tjänsteplattformen. Jag ser därför med stor tillförsikt på Mobysons framtida 

utveckling. 

Berndt Karlsson, VD Mobyson AB 

Viktiga händelser under tredje kvartalet 

• Mobyson har under perioden 10 september - 24 september 2010 genomfört den nyemission med företrädesrätt för 

Bolagets aktieägare som styrelsen vid den extra bolagsstämman den 7 juli 2010 bemyndigades att genomföra. 

Nyemissionen tillför cirka MSEK 18,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till sammanlagt cirka 92 

procent varav cirka 83,5 procentenheter tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka 8,5 procentenheter tecknades 

utan stöd av företrädesrätt. 

• Mobyson avvecklar sitt dotterbolag Mobyson Holding AS för att förenkla företagsstrukturen.  

• Mobyson fortsätter att ta nya kontrakt på Mobile Management Systems™.  

Viktiga händelser efter tredje kvartalet 

• Bolagsverket har registrerat emissionen 20 oktober 2010.  

• Fusion av dotterbolagen Freetel AB och Mobyson Invest AB som uppgår i Mobyson AB verkställs.   

• Emissionslikviden har utbetalats till Mobyson och kortfristigt lån från Erik Penser Bank har återbetalats.  

 

Finansiell information 
Koncernens utveckling 

Intäkter 
Intäkterna för perioden januari till september uppgick till 
90,0 MSEK (116,0) vilket motsvarar en minskning med  
19 % jämfört med samma period föregående år. För 
tredje kvartalet 2010 uppgick intäkterna till 26,3 MSEK 
(32,5).  
 
Resultat 
Bruttovinsten för januari till september uppgick till 17,8 
MSEK (26,1) vilket motsvarar en bruttomarginal på  
19,8 %. Rörelseresultatet under januari till september 
2010 uppgick till -17,1 MSEK (-34,3). Resultatet efter 
skatt blev -15,5 MSEK (-32,9). 
 
Bruttovinsten för tredje kvartalet uppgick till 4,7 MSEK 
(5,6), vilket motsvarar en bruttomarginal på 17,7 % 
(17,2%). Resultat efter skatt tredje kvartalet uppgick till  
-5,5 MSEK (-11,6). 
  
Finansiella poster 
Finansiella poster för perioden januari till september 
uppgick till -0,4 MSEK (-0,7). För tredje kvartalet uppgick 
finansiella poster till -1,0 MSEK (0,0). 

 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernen hade ett negativt kassaflöde från den 
löpande verksamheten före förändringar av rörelse-
kapital för perioden januari till september på -8,3 MSEK  
(-28,3). Rörelsekapitalet minskade med 11,2 MSEK (-1,6).  
Det totala kassaflödet januari till september var  
-6,8 MSEK (-34,1) och likvida medel vid periodens slut 
var 9,6 MSEK (24,3). 
 
Medarbetare 
Koncernen hade vid periodens utgång anställda 
motsvarande 25 (40) heltidstjänster. 
 
Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på 
koncerngemensam förvaltning. Omsättningen under 
tredje kvartalet 2010 uppgick till 0,0 MSEK (0,8) och 
samma periods resultat före skatt var 1,5 MSEK (-2,6). 
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Segmentredovisning 

KSEK 
Business Solutions 

Koncerngemensamt & 
elimineringar Summa koncern 

Tredje kvartalet 2010 jan - sep jul - sep jan - sep jul - sep jan - sep jul - sep 

Intäkter             

Externa 90 031 26 305 0 0 90 031 26 305 

Interna 0 0 0 0 0 0 

Summa intäkter 90 031 26 305 0 0 90 031 26 305 

EBITDA -4 454 -1 949 -2 999 -204 -7 453 -2 153 

Rörelseresultat -3 573 2 366 -13 528 -7 535 -17 101 -5 169 

       

  
 

   
 

       
KSEK 

Business Solutions 
Koncerngemensamt & 

elimineringar Summa koncern 

Tredje kvartalet 2009 jan - sep jul - sep jan - sep jul - sep jan - sep jul - sep 

Intäkter             

Externa 116 335 32 475 -365 0 115 970 32 475 

Interna 63 21 -63 -21 0 0 

Summa intäkter 116 398 32 496 -428 -21 115 970 32 475 

EBITDA -16 185 -6 819 -8 960 -3 219 -25 145 -10 038 

Rörelseresultat -23 120 -8 302 -11 176 -3 978 -34 296 -12 280 

 

Med koncerngemensamt avses främst kostnader relaterade till styrelse, VD och börsnotering. 

 

Verksamheten 
 
Mobyson AB är verksamt på företagsmarknaden för 
mobiltelefoni och fast telefoni. Mobyson erbjuder 
mobila enheter, växelsystem, logistiklösningar, support 
och helpdesk. I Mobysons erbjudande ingår även 
webblösningar som syftar till att optimera kundernas 
mobila investeringar.  
 
Mobyson är en totalleverantör till företagsmarknaden 
och levererar bland annat växlar med integration mot 
trådlösa enheter. Under 2008 utökades erbjudandet 
också med personlarm som främst tillhandahålls företag 
som har behov av säkerhetslösningar i sitt arbete. 
 
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 få styrning på egna 
mobilkostnader. 
 
Verksamheten bedrivs i Sverige och Finland. 
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Marknad 
 
Marknaden har stabiliserats efter finanskrisen och de 
flesta företag ökar sina investeringar i väl fungerande 
mobilteknik. Mobila terminaler är oerhört viktiga för att 
ett företags interna och externa kommunikation ska ske 
på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt.  

 
I takt med att avancerad mobilteknik får allt bredare 
fäste blir dessa applikationer också mer kritiska för 
företagens verksamhet. Därmed ökar efterfrågan på 
effektiva processer avseende inköp och administration. 
Den komplexitet som detta innebär medför att allt fler 

företag söker lösningar för att administrera sina mobila 
lösningar så kostnadseffektivt som möjligt.  
 
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. Tack vare MMS 
knyts kunden närmare till Mobyson, vilket innebär en 
större andel återkommande affärer samt merförsäljning 
av mobilterminaler och tillbehör. 
 
 

 

 
Framtidsutsikter 2010 
 
Vår bedömning är att de kunder som i lågkonjunkturen 

skjuter sina mobilinvesteringar på framtiden kommer 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. 

Under årets tredje kvartal ser vi tendenser till en 

återhämtning av marknadsefterfrågan. Mobyson fokus 

på försäljning av värdeadderande tjänster – primärt 

Mobile Management System - kommer över tiden att 

kunna förbättra bolagets bruttomarginal.  

Genomförda strukturåtgärder och kostnadsanpassningar 

under senare delen av 2009 och 2010 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. Mobyson undersöker även möjligheterna för 

potentiella strukturaffärer för att stärka Mobysons 

marknadsposition och bredda tjänsteplattformen. 

 

 
 

 
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 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 - sep 
2010 

Jan - sep 
2009 

Jul - sep 
2010 

Jul - sep 
2009 

Jan - dec 
2009 

 
  

 
  

 
  

Intäkter 90 031 115 970 26 305 32 475 153 062 

Kostnad för sålda varor -72 230 -89 866 -21 640 -26 884 -120 055 

Bruttovinst 17 801 26 104 4 665 5 591 33 007 

Bruttomarginal 19,8% 22,5% 17,7% 17,2% 21,6% 

Övriga externa kostnader -11 057 -18 618 -3 266 -5 450 -24 748 

Personalkostnader -14 196 -32 570 -3 552 -10 118 -44 819 

Avskrivningar/Nedskrivningar -9 648 -9 152 -3 016 -2 242 -12 326 

Rörelseresultat -17 101 -34 296 -5 169 -12 280 -48 886 

Finansiella intäkter 25 832 5 200 3 415 

Finansiella kostnader -466 -1 486 -1 003 -171 -2 285 

Finansiella poster – netto -442 -654 -998 29 1 130 

 
  

 
  

 
  

Resultat före skatt -17 543 -34 950 -6 167 -12 251 -47 755 

Inkomstskatt 2 039 2 056 680 680 2 021 

Periodens resultat -15 504 -32 894 -5 487 -11 569 -45 735 

-hänförligt till moderbolagets aktieägare -15 504 -32 894 -5 487 -11 569 -45 735 

-hänförligt till minoriteten 0 0 0 0 0 

 

  
 

  
 

  

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,08 -0,17 -0,03 -0,06 -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  -7 453 -25 145 -2 153 -10 038 -36 559 

 
Under perioden juli-september har omklassificering skett inom finansiella poster. 

 
Koncernens rapport över totalresultat 
KSEK 

Jan - sep 
2010 

Jan - sep 
2009 

Jul - sep 
2010 

Jul - sep 
2009 

Jan - dec 
2009 

 
  

 
  

 
  

Periodens resultat -15 504 -32 894 -5 487 -11 569 -45 735 

Övrigt totalresultat   
 

  
 

  

Intäkter/Kostnader redovisade direkt i eget kapital   
 

  
 

  

Valutakursdifferenser 3 3 391 1 160 -61 2 536 

Övrigt totalresultat för perioden,                                           
netto efter skatt 3 3 391 1 160 -61 2 536 

    
 

  
 

  

Periodens totalresultat -15 501 -29 503 -4 327 -11 630 -43 199 

 -hänförligt till moderföretagets aktieägare -15 501 -29 503 -4 327 -11 630 -43 199 

 -hänförligt till minoritetsintresse 0 0 0 0 0 
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Koncernens balansräkning 
Koncernens balansräkning KSEK 30 sep 2010 30 sep 2009 31 dec 2009 

Tillgångar   
 

  

Anläggningstillgångar   
 

  

Goodwill 71 145 71 145 71 145 

Immateriella anläggningstillgångar 27 629 37 571 35 456 

Materiella anläggningstillgångar 2 718 4 205 3 889 

Summa anläggningstillgångar 101 492 112 921 110 490 

Omsättningstillgångar   
 

  

Varulager m.m.  1 217 3 530 1 394 

Kortfristiga fordringar 31 569 35 029 26 645 

Kassa och bank 9 660 24 305 16 518 

Summa omsättningstillgångar 42 447 62 864 44 557 

 
  

 
  

Summa tillgångar 143 939 175 784 155 047 

 
  

 
  

Eget kapital och skulder   
 

  

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 94 021 123 322 109 627 

Långfristiga skulder 7 046 11 588 10 686 

Kortfristiga räntebärande skulder 19 008 - 4 000 

Kortfristiga skulder 23 864 40 873 30 734 

Summa eget kapital och skulder 143 939 175 784 155 047 

 
 
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 

Ägarförändringar/Nedsättning AK -169 263 
 

122 934 46 329 0 

Summa totalresultat för perioden  - - 3 -15 689 -15 686 

Utgående balans 30 sept 2010 18 807 577 723 113 464 -615 973 94 021 
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Koncernens rapport över kassaflöden  
 
KSEK 

Jan - sep 
2010 

Jan - sep 
2009 

Jul - sep 
2010 

Jul - sep 
2009 

Jan - dec 
2009 

Den löpande verksamheten   
 

  
 

  

Resultat efter finansiella poster -17 543 -34 950 -6 167 -12 252 -47 755 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 9 648 10 992 3 961 2 142 11 617 

Betald skatt -416 -4 334 -33 -3 581 102 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -8 311 -28 293 -2 239 -13 691 -36 036 

    
 

  
 

  

Förändring av rörelsekapital -11 249 -1 567 122 8 298 -784 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -19 560 -29 860 -2 117 -5 393 -36 820 

    
 

  
 

  

Kassaflöde från  investeringsverksamheten  -651 -1 221 -88 -1 722 -2 026 

Kassaflöde från  finansieringsverksamheten  13 408 -3 000 9 408 -1 000 -4 000 

    
 

  
 

  

Periodens kassaflöde -6 803 -34 081 7 203 -8 115 -42 846 

Likvida medel vid periodens början 16 518 56 489 2 179 32 217 56 488 

Omräkningsdifferens likvida medel -55 1 897 277 203 2 876 

Likvida medel vid periodens slut 9 660 24 305 9 660 24 305 16 518 

 
Under perioden juli-september 2010 har omklassificeringar skett som har påverkat rörelsekapitalet, 
investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. 
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Moderbolagets resultaträkning 
 
KSEK 

Jan - sep 
2010 

Jan - sep 
2009 

Jul - sep 
2010 

Jul - sep 
2009 

Jan - dec 
2009 

Intäkter 9 1 728 0 792 2 340 

Totala intäkter 9 1 728 0 792 2 340 

 
  

 
  

 
  

Bruttovinst 9 1 728 0 792 2 340 

 
  

 
  

 
  

Övriga externa kostnader -658 -3 219 1 128 -1 081 -4 542 

Personalkostnader -2 000 -5 836 -642 -2 314 -11 284 

Avskrivningar/Nedskrivningar -27 -38 -8 -12 -51 

Realisationsresultat avyttring dotterbolag 0 -15 0 -15 0 

Summa omkostnader -2 684 -9 108 479 -3 422 -15 878 

 
  

 
  

 
  

Rörelseresultat  -2 675 -7 380 479 -2 630 -13 538 

 
  

 
  

 
  

Resultat från finansiella investeringar   
 

  
 

  

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

Resultat från andelar i koncernföretag 411 0 411 0 407 

Ränteintäkter & övriga finansiella intäkter 1 121 555 792 123 812 

Räntekostnader & övriga finansiella kostnader -99 -1 285 -158 -90 -1 948 

Summa finansiella poster 1 434 -730 1 045 33 -32 791 

 
  

 
  

 
  

Resultat efter finansiella poster  
och före skatt 

-1 242 -8 110 1 523 -2 597 -46 329 

Årets skatt 0 0 0 0 0 

Resultat efter skatt -1 242 -8 110 1 523 -2 597 -46 329 

 
Moderbolagets balansräkning 
 
KSEK 

30 sep 2010 30 sep 2009 31 dec 2009 

Tillgångar   
 

  

Anläggningstillgångar   
 

  

Materiella anläggningstillgångar 39 92 79 

Andelar i koncernföretag 86 174 138 887 106 826 

Summa anläggningstillgångar 86 213 138 979 106 905 

 
  

 
  

Omsättningstillgångar   
 

  

Kortfristiga fordringar 55 801 32 679 36 172 

Kassa och bank 429 5 507 1 058 

Summa omsättningstillgångar 56 230 38 187 37 230 

Summa tillgångar 142 443 177 165 144 135 

 
  

 
  

Eget kapital och skulder   
 

  

Eget kapital 115 199 154 579 116 360 

Långfristiga skulder 0 2 569 2 500 

Kortfristiga räntebärande skulder 2 500 - - 

Kortfristiga skulder 24 744 20 016 25 275 

Summa eget kapital och skulder 142 443 177 165 144 135 
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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 1.3 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner samt RFR 2.3 
Redovisning för juridiska personer. 
 

Risk- och osäkerhetsfaktorer 

Mot bakgrund av bolagets utveckling har ett 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.  
 
Likviditeten följs löpande och vi har nära kontakt med 
banken och våra huvudleverantörer för att säkerställa en 
fortsatt god kontroll. 
 

 
 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av revisorer.  
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