
     

       DELÅRSRAPPORT 2008-06-30  
 

 Rörelseresultatet före skatt första halvåret – 1.558 KSEK 

 Försäljningen för det första halvåret 2008 uppgick till 5 731KSEK      

 Stora kostnader för anpassning av produktionsresurser samt 
utvecklingskostnader för nya produkter 

 
Viktiga händelser under första halvåret 
 
Under andra halvåret 2007 förvärvades från Kayimek AB en verksamhet med  
omfattande produktionsresurser för legotillverkning till verkstadsindustrin.  
Förvärvet innebar stora anpassningskostnader för tillverkning i moderna lokaler. 
Det arbete som påbörjades 2007 gällande förberedelser för expansion och anpassning av 
såväl personalstyrkan som maskinparken är nu slutfört. 
 
Utvecklingsarbete avseende bolagets säkerhetsprodukter pågår enligt plan. 
Såväl nya säkerhetsmontrar för butiksmiljö som nya obemannade styrenheter 
för in- och utlämning av nycklar anpassas för att möta kundernas efterfrågan.  
 
Vi har under våren haft många förfrågningar avseende säkerhetsskåp och 
offerterna har tillsänts kunderna för bedömning och beslut. Marknaden präglas  
av en viss tröghet, varför tiden mellan offert och order blir längre än beräknat, allt 
under det att diskussioner pågår med de potentiella kunderna. 
 
Det förväntade omsättningstillskottet avseende säkerhetsprodukter har under första 
halvåret näst intill uteblivit, beroende på att vissa förväntade stora order förskjutits  
framåt i tiden. Den förväntade ordern till Danske Bank avseende sedeldeponi har 
dessvärre uteblivit då kunden valt en annan lösning. Dock balanseras den orderför- 
lusten av flera stora offerter till andra kunder, som vi avvaktar resultatet av. 
 
Vi har en fortsatt god efterfrågan avseende legotillverkning till verkstadsindustrin, 
varför vi under hösten kommer att styra över ytterligare resurser till denna sektor. 
 
Det faktum att vi anpassat produktionsresurserna till avsevärt högre produktions- 
volymer gör att vi i dagsläget, trots betydande omsättningsökning, inte har full 
kostnadstäckning. Förhoppningen är att denna negativa trend vänder under slutet av året. 
 
Hässleholm 27 augusti 2008 
Styrelsen 
 
Nästa rapport lämnas under februari 2009 (bokslutskommuniké) 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 

Styrelsens ordförande Bo Törnblom 0706-402865 
VD Kryszof Johansson 0451-707510 · 
 
 



 
 

Glass Safe Sweden AB 

(publ) 

Org nr.556557-8142 

Resultaträkning   

Belopp i tkr 2008-06-30 2007-12-31 

   

Nettoomsättning 5 704 4 586 

Rörelsens kostnader   

Råvaror och förnödenheter -2 071 -1 157 

Övriga externa kostnader -1 304 -1 520 

Personalkostnader -2 883 -2 633 

Rörelseresultat före 

avskrivningar 

 

-554 

 

-727 

Avskrivningar -699 -692 

Rörelseresultat -1 253 -1 416 

Övriga rörelsekostnader -154 0 

Finansnetto -154 -28 

   

Resultat före skatt  -1 558 -1 444 

   

Skatt  5 0 

   

Resultat -1 553 -1 444 

   

   

 

 
 

  

Nyckeltal   

Vinstmarginal - - 

Räntabilitet Eget kapital - - 

   

Antal anställda 13 11 

   

Antal aktier 9 077 000 9 077 000 

Resultat per aktie -0,17 -0,16 

   

 

 

 

 

 

 

 



Glass Safe Sweden AB  

(publ) 

Org.nr 556557-8142 
 

Balansräkning   

Belopp i tkr 2008-06-30 2007-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella 

anläggningstillgångar 

 

829 

 

929 

Materiella 

anläggningstillgångar 

 

7 353 

 

5 619 

   

   

Summa 

anläggningstillgångar 

 

8 182 

 

6 548 

   

Omsättningstillgångar   

Varulager m.m. 2 425 2 398 

   

Kortfristiga fordringar 3 102 4 364 

   

Kassa och bank 0 16 

Summa 

omsättningstillgångar 

 

5 527 

 

6 778 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 13 709 13 326 

 

EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 

  

Eget kapital   

Aktiekapital 907 907 

Reservfond 9  9  

Pågående nyemission   

Överkursfond 9 207 9 207 

Balanserat resultat -1 356 88 

Periodens/Årets resultat -1 553 -1 444 

Summa eget kapital 7 214 8 767 

Långfristiga skulder 2 813 2 192 

Kortfristiga skulder 3 682 2 367 

SUMMA EGET KAPITAL 

OCH SKULDER 

 

13 709 

 

13 326 

 

 

 



 

Glass Safe Sweden AB  

(publ) 

Org.nr 556557-8142 

Kassaflöde    

   

Belopp i tkr 2008-06-30 2007-12-31 

Periodens kassaflöde -2 485 2 524 

Likvida medel vid periodens 

början 

2 103 -421 

Likvida medel vid periodens 

slut 

-382 2 103 

   

   

 

Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och redovisningsrådets 

rekommendationer.Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som 

används i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har ej granskats av bolagets 

revisorer. 

 
 


