
BOLAGSANALYS   17 juli 2014 

 

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. 

Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, 103 87 Stockholm. Tel +46 8-545 013 30. E-post: info@redeye.se 

Nyckeltal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista: Small cap 
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Tillväxt runt hörnet 
 Cybercom var med en Q2-omsättning på 312 MSEK en 

hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra 

årets 313 MSEK. Intäkterna låg över konsensus på 305 

MSEK och Redeyes prognos på 309 MSEK. EBIT låg i 

stort sett konstant på 14,0 MSEK (13,8) och 

överraskade återigen positivt. 

 

 Bolaget lyckades i Q2 med sin strategi att 

nettorekrytera och att ta orders från befintliga kunder, 

vilket vi ser som viktigt. Rapportens glädjeämne var 

att nettorekryteringen främst skedde i Sverige. 

 

 Maginalpress från behovet av underkonsulter leder till 

små förändringar i estimaten för 2014. Även om 

aktiekursen gått upp med 10 procent från Q1-

rapporten så är värderingen inte utmanande. Kursen 

ligger ännu under vårt motiverade värde på 3,1 SEK 

 

 

5,0 poäng 8,0 poäng 4,0 poäng 4,0 poäng 5,5 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 2,9 

Antal aktier (milj) 180,4 

Börsvärde (MSEK) 520 

Nettoskuld (MSEK) -13 

Free float (%) 45 % 

Dagl oms. (’000) 450 

  
Analytiker:  
Viktor Westman  
viktor.westman@redeye.se  

  
  
  

 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning, MSEK 1 339 1 195 1 214 1 293 1 367 
Tillväxt -10% -11% 2% 7% 6% 

EBITDA 30 86 94 113 128 
EBITDA-marginal 2% 7% 8% 9% 9% 

EBIT -11 60 68 85 103 
EBIT-marginal Neg 5% 6% 7% 8% 

Resultat före skatt -28 53 62 82 99 
Nettoresultat -53 41 50 67 78 
Nettomarginal Neg 3% 4% 5% 6% 

 2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
VPA -0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 
P/E Neg 11,0 10,4 7,8 6,7 
EV/S 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 
EV/EBITDA 14,1 6,3 5,4 3,8 3,1 
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Redeye Rating: Bakgrund och definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv 

värdering. 

Company Qualities 

Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller 

verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. 

Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning 

(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 

– Finansiell styrka (Financial Strength). 

Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån 

hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda 

antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. 

Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. 

Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa 

storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. 

Ledning 

Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med 

aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig 

kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 

– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet. 

Ägarskap 

Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. 

Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som 

har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. 

De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt 

ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet. 

Tillväxtutsikter 

Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil 

vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en 

god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 

– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – 

Konkurrenskraft. 

Lönsamhet 

Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för 

att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt 

kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal 

(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). 

Finansiell styrka 

Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att 

finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 – 

Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – 

Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser. 
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Så nära tillväxt man kan komma 

För det andra kvartalet rapporterar Cybercom återigen en starkare 

omsättning än konsensus på 313 MSEK, att jämföra med Direkts 

prognossammanställning på 305 MSEK. Redeyes prognos på 309 MSEK låg 

ungefär mitt emellan konsensus och utfallet. Omsättningen drevs främst av 

oväntat bra intäkter från segmentet offentlig sektor. EBIT uppgick till 14 

MSEK och låg i linje med 2013 års andra kvartal. EBIT överträffade både 

konsensus på 12 MSEK och Redeyes återigen ganska försiktiga prognos på 

10 MSEK. Vår prognos räknade med något högre prispress och högre 

upplärningskostnader för de nyrekryterade konsulterna. 

 

 

 

Den svenska verksamheten visade äntligen styrka med en omsättning på 

221 MSEK och matchade därmed det första kvartalet, trots kalendereffekter 

med färre arbetade timmar. Q2-försäljningen innebar dock en minskning 

med runt 4 procent från Q2 2013. I Finland kunde Cybercom leverera en 

omsättning på 61 MSEK, vilket representerar en tillväxt på 13 procent 

jämfört med 2013 och även något bättre än det starka första kvartalet i år. 

Detta var starkt då den finska makromiljön är fortsatt utmanande. För 

Cybercom International redovisas en tillväxt i försäljningen på 4 procent. I 

detta segment fortsätter Polen och affärsområdet International 

Connectivity att gå starkt. 

 

Marknaden har ljusnat något och bolaget anger pipeline inom 

orderingåneng är bra, men att konkurrensen är hård och beslutstiderna hos 

kunderna fortsatt långa. Vi uppfattar av Cybercoms kommunikation att 

bolaget, särskilt i Finland, känner av en viss negativ utveckling hos 

kundernas investeringsbeslut inom industrisegmentet. Även om vi i och 

med nettorekrtyeringen under kvartalet och bolagets kommunikation tror 

att bolaget ser ljusare tider framöver så är det vår uppfattning att bolaget 

möter en viss ökad konkurrens. Det handlar här om att anstormningen från 

de indiska offshore-konsultfirmorna återvänder samtidigt som de så kallade 

mäklarkonsulterna med eWork i spetsen fortsätter att ta mark. Det är 

Cybercom - Förväntat vs. Utfall
SEKm Q2'13 Q2'14E Utfall Diff

Försäljning 313,3 308,8 312,3 1%

EBITDA 20,5 16,1 20,4 27%

EBIT 13,8 9,7 14,0 44%

PTP 11,4 8,4 12,4 48%

VPA, SEK 0,05 0,04 0,05 33%

Försäljningstillväxt -7,0% -1,4% -0,3%

EBITDA marginal 6,5% 5,2% 6,5%

EBIT marginal 4,4% 3,1% 4,5%

VPA tillväxt (y/y) n/a -22% 3%

Källa: Redeye Research, Cybercom

Finland gav starkare 

omsättning än väntat 

medan sänkta kostnader 

drev EBIT 

Omsättningen i Sverige 

övertygade, samtidigt 

som Finland fortsätter att 

gå bra 

Något bättre marknad, 

men hårdare konkurrens 
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därför kritiskt att bolaget och dess erbjudande skiljer sig från mängden. 

Förutom Connectivity-inriktningen där bolaget drar nytta av sin 

telekomhistoria så utgörs en viktig del i Cybercoms strategi av att erbjuda 

helhetslösningar till kunderna. Detta har bolaget tidigare inte lyckats så bra 

med, men strategin har gett gott resultat under andra kvartalet om man ser 

till orderingången och vi väntar oss därför en positiv utveckling här i Q3. 

 

Cybercom har nämligen under de senaste veckorna utökat sina befintliga 

avtalsrelationer med bland andra Doro, Svenska Spel och Försvarets 

Materielverk, FMV. Det sistnämnda avtalet uppgår till 10-15 MSEK per år 

under fyra år framåt. Förutom att vi gillar att ledningen levererar enligt sin 

strategi så är det förstås positivt med utökade avtalsrelationer då det tyder 

på nöjda kunder och därmed ett konkurrenskraftigt erbjudande. 

 

EBIT-maginalens fall till 4,5 procent, att jämföra med 5 procent för Q1 och 

helåret 2013 förklarar bolaget med prispress, lägre beläggning i Stockholm, 

samt att bolaget behövt ta in underkonsulter för att möta den starka 

efterfrågan inom offentlig sektor, vilket naggar marginalerna i kanten. Man 

får inte heller glömma bort kalendereffekterna då Q2 av tradition innehåller 

färre arbetsdagar än Q1, samt även en arbetsdag mindre än fjolårets andra 

kvartal. 

 

Rapportens stora glädjeämne var att nettorekryteringen är i full gång i 

Sverige och fortsätter i Finland. Vår prognos över antalet anställda stämde 

med utfallet, men vi överraskades positivt av att merparten av 

rekryteringen numera sker i Sverige, tvärtemot tidigare kvartal. Cybercom 

fokuserar på att anställa yngre och nyutexaminerade. Detta beror på att 

juniorer har bra kunskaper i den nya tekniken, men framförallt för att de 

leder till högre marginaler på grund av lägre lönekostnader. Bolaget uppger 

att det är fortsatt fokus på att stärka varumärket som arbetsgivare. Vi 

ändrar inte våra förväntningar över nettorekryteringen under 2014, då 

denna utvecklas enligt förväntan. 

 

Personalomsättningen fortsatte dock att vara hög och till och med något 

högre än Q1. Detta gör att vi fortfarande frågar oss om bolaget klarar av att 

behålla sin erfarna personal. Hela 165 personer har nyanställs under det 

första halvåret och medeltalet anställda sjönk dessutom från föregående 

kvartal. Detta betyder att Cybercom verkar ha bytt ut så mycket som över 10 

procent av de anställda. Bolaget skriver i rapporten, precis som efter Q1, att 

hög personalomsättning gäller generellt för hela branschen. En viktig 

aspekt är dagens högre rörlighet bland konsulterna. De eftertraktade 

specialisterna kan välja fritt bland alla arbetsgivare. Annars är det generellt 

populärt bland konsulter att gå till kund eller starta egen 

konsultverksamhet. Det är viktigt för Cybercom att tackla dessa 

utmaningar. 

 

 

Nettorekrytering i full 

gång i Sverige… 

…men 

personalomsättningen 

var fortsatt hög med 165 

nyanställda under det 

första halvåret 
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Cybercom Sverige rekryterar och minskar säljgapet 
För Cybercom Sverige uppgick omsättningen till 221 MSEK under perioden, 

vilket motsvarar en nedgång på cirka 4 procent jämfört med motsvarande 

period 2013. Bolaget understryker dock att detta är en bra utveckling från 

förra kvartalet där försäljningen minskade 8 procent på årsbasis. Cybercom 

fortsätter att hänvisa till att försäljningsnedgångarna i Sverige härrör från 

Telekom, trots att bolaget i sin rapport för Q1 förra året beskrev effekten 

från neddragningarna inom ST Ericsson-avtalet som marginell. En tolkning 

kan vara att intäkterna från TeliaSonera minskat något, då TeliaSoneras VD 

tidigare i år uttryckt att TeliaSonera vill minska sitt konsultberoende. Detta 

avfärdades dock tidigare i år av Cybercoms VD Niklas Flyborg. Vi är inte 

oroliga för Telekomsegmentet i dagsläget, då vi förstår det som att 

relationerna med den stora kunden Ericsson kan komma att fortsätta att 

utvecklas positivt framöver, med tanke på att Ericsson avtalat med 

Cybercom om flera nya konsultteam under Q2. 

 

Vår uppfattning är att ökade intäkter från det svenska Trafikverket, gör att 

den svenska försäljningen, precis som den finska, främst drivs av offentlig 

sektor. Till detta kan vi addera det utökade avtalet med Försvarets 

Materielverk, FMV, som vi nämnde i det föregående avsnittet. Inom 

offentlig sektor har Cybercom sedan ett tag tillbaka redan nått sitt mål om 

att minst 30 procent av intäkterna ska härstamma därifrån. 

 

EBITDA i Cybercom Sverige uppgick till 10,2 MSEK, vilket är sämre än 

förra årets 13,4 MSEK. EBITDA-marginalen för perioden blev 4,6 procent, 

en försämring med ca 1,2 procentenheter jämfört med föregående år, vilket 

inte är förvånande med tanke på försäljningsfallet och den ökade 

konkurrensens effekter på priserna. Till viss del kan de sämre marginalerna 

även bero på kostnaderna för att lära upp de nya konsulterna och en något 

lägre beläggningsgrad än i Q1. 

 

I Stockholm, där Cybercom länge haft problem har bolaget en ny ledning. 

Cybercom ser det som positivt med nytt blod i koncernen, och det ska bli 

spännande att följa utvecklingen framöver.  

 

Bilden på nästa sida relaterar EBITDA-marginalen till omsättningen på 

rullande 12-månadersbasis. Vad som syns är att marginalerna är på väg att 

stabiliseras i takt med att försäljningnedgångarna minskar, men för att 

vända utvecklingen uppåt krävs rekrytering och tillväxt. Det är därför bra 

att Cybercom Sverige nettorekryterat 20 personer under Q2, jämfört med 

Q1 2014. 

 

 

 

 

 

 

Stabil intäktsutveckling 

inom Telekom  

Den svenska försäljningen 

stabiliseras 

Prispress på marginalen 
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Cybercom Sverige Omsättning och EBITDA-marginal R12M 2009-2014 Q1                         

 

Källa: Cybercom, Redeye Research             

 

Mer tillväxt från Cybercom Finland 

Cybercom Finlands omsättning fortsatte att växa, och uppgick till 61 MSEK 

under perioden, motsvarande en ökning om 13 procent från andra kvartalet 

i fjol. Detta imponerar i den tuffa finska makromiljön. Vi förstår det som att 

Cybercom nu har börjat märka av den finska marknadens kräftgång något 

mer bland sina kunder. Med svag efterfrågan från industri och, enligt våra 

uppskattningar, lägre intäkter från Alma Media så uppfattar vi det som att 

tillväxten i Finland nu drivs fram ännu mer av offentlig sektor. 

Utbildningsstyrelsen har förnyat sitt stora avtal med Cybercom, och vi tror 

att detta kan leda till goda intäkter under 2014, samt att möjlighet till fler 

avtal längre fram finns. Samtidigt blir detta ytterligare en referenskund att 

visa upp när bolaget adresserar ännu fler myndigheter i Finland (och 

detsamma gäller även Sverige). Det förnyade förtroendet från 

Utbildnindsstyrelsen och den fortsatta nettorekryteringen gör att vi nu tror 

på ett starkt helår för Cybercom Finland. 

EBITDA för Cybercom Finland har från Q2 2013 stigit från 5,2 MSEK till 

6,0 MSEK. Marginalerna fortsätter att vara starka både på kvartals och 

årsbasis, med en EBITDA-marginal uppgående till cirka 10 procent.  

 

Bilden nedan visar EBITDA-marginalen i förhållande till omsättningen på 

rullande 12-månadersbasis. Cybercom Finland verkar fortfarande behålla 

de lägre kostnadsnivåerna som nåddes med besparingsprogrammet. Bilden 

visar tydligt hävstångseffekten på rörelseresultatet som nås när 

kostnadskontroll kombineras med en ökande omsättning. 
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Cybercom Finland Omsättning och EBITDA-marginal R12M 2009-2014 Q1                            

 

Källa: Cybercom, Redeye Research             

 

I nästnästa avsnitt relaterar vi den goda utvecklingen i Finland till den 

sämre trenden i Sverige och diskuterar möjligheterna för bolaget att vända 

den svenska utvecklingen. 

 

 

Polen och Danmark drev tillväxten i International  

Cybercom International hade en omsättning om 31,3 MSEK, motsvarande 

en tillväxt från motsvarande period under 2013 med strax över 4 procent. 

Det är främst Polen och Danmark som gått bra. Även Connecitivity 

Management i form av Axiata i Kambodja och Cable & Wireless 

Communications i Karibien taktar på.  

 

EBITDA blev 2,2 MSEK, och ungefär i linje med Q2 föregående år, vilket 

resulterar i en EBITDA-marginal på 7 procent, cirka en halv procenenhet 

lägre än fjolåret. Rörelseresultatet påverkades vidare av förluster från två 

projekt. Fortsatta investeringar skedde dessutom i Polen. 

 

Antalet anställda är något färre från Q1 även om siffrorna är upp på 

årsbasis. Rekrytering inom International ger dock inte samma utväxling på 

rörelseresultatet som exempelvis bilden över den finska verksamheten i 

föregående avsnitt, vilket beror på att prisnivåerna är lägre. 

 

Sammanfattningsvis så fortsätter utvecklingen inom International i rätt 

riktning, även om investeringar i Polen fortsätter, vilket tynger 

rörelseresultatet något. 
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Framgångsreceptet: kostnadskontroll och 
rekrytering 
Koncernens rörelsemarginal för Q2 blev 4,5 procent. Även om detta var ett 

litet fall från Q1 så tror vi, precis som vi tidigare skrivit, att den nedåtgående 

trenden i Cybercoms svaga lönsamhet har bottnat ur och att marginalerna 

successivt kommer att visa klara förbättringar framöver. Detta gäller inte 

minst när bolaget ökar andelen juniora konsulter som förväntas ge en högre 

lönsamhet, efter inskolning. Rapporten visar nya tecken på att utvecklingen 

går åt rätt håll. 

 

Den finska verksamheten visar som sagt en fin hävstångseffekt på 

rörelseresultatet när omsättningstillväxt kombineras med god 

kostnadskontroll. Frågan är om detta koncept kan överföras till Cybercom 

Sverige. Kostnadsdisciplin efter neddragningar i allmänhet har, enligt vad 

Redeye erfarit, historiskt ofta visat sig svårt. Cybercom bör dock ha en 

fördel i lärdomar från den finska verksamheten. Den främsta frågan blir 

kanske därför om bolaget kan få fart på tillväxten i Sverige.  

 

Vi upplever att Cybercoms svenska branschkollegor överlag har helt 

motsatta problem jämfört med Cybercom. De flesta IT-konsulterna har haft 

svårt att lyckas i Finland men talar å andra sidan inte om svenska 

marknaden som lika tuff som Cybercom gjort under det senaste året. Att 

kunna växa med bra lönsamhet i den tuffa finska makromiljön är onekligen 

starkt. Det finns därför, som vi bedömer det, en god tillväxtpotential i 

Cybercom Sverige. 

 

En komplicerande omständighet är dock att marknaderna i Sverige och 

Finland samt kundernas verksamheter skiljer sig, vilket försvårar 

jämförelser. Finlandsverksamheten har idag 0 procent telekom så även om 

man skulle räkna med att hela International bestod av telekom betyder det 

ändå att runt 25 procent av den totala omsättningen alltjämt är beroende av 

svensk telekom. I sammanhanget är det intressant att HiQ som ofta utsetts 

som stjärnan bland de svenska IT-konsulterna tappade 23 procent i 

telekomsegmentet mellan 2012 och 2013.  Marknaden för 

telekomsegmentet är alltså tuff, även om det möjligen finns goda 

tillväxtmöjligheter inom Cybercoms Ericsson-avtal. Vi tror att tillväxten för 

Cybercom Sverige även i fortsättningen kommer från offentlig sektor. 

Under årets andra kvartal verkar detta vara fallet. Att Cybercom under 

kvartalet fortsatt att ta flera avtal från denna sektor gör att bolaget får fler 

och fler referenskunder, och det tyder även på att kunderna är nöjda med 

Cybercom. 

 

Vår uppfattning är att EBITDA-marginalen räknat på rullande 12 månader 

kommer att nå drygt 7,5 procent vid årsskiftet 2014-2015. En EBITDA-

marginal om 11-12 procent krävs sannolikt för att Cybercom ska kunna nå 

bolagets målsättning om en EBIT-marginal på 10 procent. Vi bedömer 

fortfarande att det blir utmanande för Cybercom att nå 10 procent i EBIT-

Cybercoms rullande 

rörelsemarginal 

stabiliseras  

 

Cybercom Sverige bör 

kunna hålla samma 

kostnadsdisciplin som 

Finland 
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marginal på medellång sikt med tanke främst på bolagets 

konkurrenssituation. Omsättningstillväxt krävs dessutom enligt bolaget för 

att nå rörelsemarginalmålet, men Cybercom är konfidenta med att 

marknadstillväxt inte krävs för att nå en 10-procentig EBIT-marginal. 

 

Våra långsiktiga antaganden om att bolaget ämnar nettorekrytera och satsa 

på tillväxt under 2014 har inte förändrats nu när bolaget visar en stark 

nettorekrytering. Från bolagets ledning förstår vi dock att möjligheterna för 

nettorekrytering under andra halvåret är goda. Vi hyser fortfarande en viss 

tillförsikt i prognoserna och räknar med att Cybercom kommer att ha svårt 

att nå över 7 procent i EBIT-marginal inom de närmaste åren, men vi kan 

självklart komma att ompröva denna bedömning beroende på hur bolagets 

lönsamhet utvecklas framöver. 

 

Vi uppfattar från bolagets information att utrymmet till att ytterligare 

förbättra rörelseresultatet genom sänkta kostnader nu är ganska litet. Den 

första, och troligen lite enklare delen i strategin, är således nu genomförd, 

och det är nu arbetet på allvar börjar för bolaget. Från att ha minskat sin 

personalstyrka mest av alla IT-konsulter ska Cybercom nu istället övertyga 

potentiella rekryter om att välja att arbeta för bolaget. 

 

Bilden nedan över omsättning och rullande EBITDA-marginal reflekterar 

hur väl bolaget har lyckats med sitt effektiviseringsprogram hittills, samt 

våra prognoser för 2014. Grafen är mycket lik bilden över den finska 

verksamheten och det är vår bedömning att Cybercom som koncern kan nå 

samma utveckling i övriga delar. 

 

Omsättning och underliggande EBITDA-marginal R12M 2006-2014E                            

 

Källa: Cybercom, Redeye Research             
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Prognosjusteringar 
Q2-rapporten leder bara till vissa mindre ändringar nedåt i våra estimat. 

Vår nedrevidering av EBIT för 2014 beror på att vi tror att bolaget kommer 

att fortsätta att behöva använda sig av underkonsulter för att kunna 

leverera inom den starka marknaden för offentlig sektor, med viss 

marginalpress som följd. Vi väntar oss att detta förhållande gradvis 

försvinner under året. Ny vinst per aktie (VPA) för 2014 och 2015 beräknas 

uppgå till 0,28 kronor per aktie (0,32) respektive 0,37 kronor per aktie 

(0,38).  

 

 

Förändring estimat

SEKm 2014E 2015E

Omsättning Gamla 1 218,3 1 295,8

Nya 1 213,7 1 292,9

% förändring 0% 0%

EBITDA Gamla 101,0 113,2

Nya 94,3 110,8

% förändring -7% -2%

EBIT Gamla 75,5 87,7

Nya 68,3 85,4

% förändring -9% -3%

Resultat före skatt Gamla 70,3 84,6

Nya 62,3 82,1

% förändring -11% -3%

Vinst per aktie Gamla 0,32 0,38

Nya 0,28 0,37

% förändring -12% -3%

Källa: Redeye Research

VI förväntar oss EBIT på 

75 och 88 MSEK, samt 

omsättning på 1213 

respektive 1293 MSEK för 

år 2014 och 2015. 
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Värdering 

I vår värdering av Cybercom använder vi oss av en diskonterad 

kassaflödesmodell (DCF) där vi även inkluderar vad som skulle hända med 

bolagets värdering i ett rimligt optimistiskt, respektive ett pressimistiskt 

scenario. I vår relativvärdering tittar vi även på hur olika svenska IT-

konsultbolag värderas. Även om IT-konsulterna differentierat sig åt olika 

håll på så sätt att ingen är någon större konkurrent till Cybercom i dagsläget 

så är relativvärdering fortfarande en bra indikation på vad som förväntas av 

andra konsulter, i ungefär samma sits som Cybercom. 

 

DCF-värdering 

I ett rimligt base case tror vi på långsiktiga marginaler på runt 6-7 procent 

och en genomsnittlig årlig tillväxt på 4 procent, som främst kommer från 

marknaden, eftersom Cybercom är verksamma inom den delen av IT-

konsultbranschen som växer mest. Vi tror att detta kan åstadkommas 

genom att bolaget håller i kostnaderna och behåller strategin att rekrytera 

för tillväxt. I vårt base case ligger inte att Cybercom ska bli en av de mer 

lönsamma IT-konsulterna, utan snarare en i mängden. Vi räknar således 

inte med att Cybercom kommer att nå de finansiella mål som bolaget satt 

upp, vilket är en reflektion av vår försiktiga ansats.  Detta skulle ge en 

motiverad värdering på 3,1 SEK. Vi anser att det är 60 procents sannolikhet 

för detta scenario 

 

Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 14 procent, vilket 

inkluderar ett riskpremietillägg som reflekterar en småbolagsrabatt, en 

ökad marknadsrisk samt den något svaga likviditeten i aktien. För år 2014-

2015 räknar vi med en något lägre skattesats tack vare bolagets uppskjutna 

skattefordringar. Vi har därefter använt en skattesats om 22 procent för 

samtliga år, vilket vi anser speglar skattesituationen i de länder där bolaget 

har verksamhet. 

 

Vår DCF-värdering indikerar ett motiverat värde om 3,1 SEK per aktie, 

vilket är en marginal med cirka 10 procent över den senaste tidens 

aktiekurs. 

 

 

 

 

DCF-värdering Per aktie Totalt

Nettokassa -0,5 -88

FCFF 2014 - 2017 1,5 278

FCFF 2018 - 2022 0,8 153

FCFF 2023- 1,2 224

Noplat at 2023: 86

Value 2024- (EOY): 0

DCF-värde: 3,1 566

WACC på 14 procent har 

använts 

 

DCF-värderingen 

indikerar ett värde om 3,1 

SEK/aktie 
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Bear case 
I ett rimligt pessimistiskt scenario tror vi att det finns en risk att Cybercom 

inte kan hålla kvar sin nyckelpersonal samtidigt som bolaget misslyckas i 

sin rekrytering av kompetenta medarbetare. Detta skulle göra att Cybercom 

inte lyckas bolaget få fart på tillväxten och backar tillbaka mot 3-4 procents 

EBIT-marginal igen. Detta skulle resultera i en aktiekurs kring 1,6 kronor. 

Vi bedömer att sannolikheten för detta är 20 procent. 

 

 

Bull case 
I ett mer optimistiskt scenario räknar vi med att bolaget når sina finansiella 

mål på dels en tillväxt som ligger närmare 10 procent över en 

konjunkturscykel än marknadstillväxten och dels en långsiktig 

rörelsemarginal på 10 procent. Bolaget skulle då få ett DCF-värde på över 5 

SEK per aktie. Vi anser att sannolikheten för att bull caset ska manifesteras 

är 20 procent.  
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Relativvärdering 

Cybercoms vinst- och försäljningsmultiplar värderas nu efter den senaste 

tidens kursuppgång strax under median och medelvärde för 

konsensusprognoserna över de svenska konsultbolagen. Tar man bort HiQ 

ur jämförelserna är det dock inga rabatter att tala om. Jämfört med 

Redeyes prognoser är dock rabatterna något högre. Cybercom handlas till 

P/E 10,4x och EV/EBITDA 5,4x på våra prognoser för 2014. Cybercoms 

historia kan dock motivera en viss rabatt och vi anser därför att aktiens 

DCF-värderig i dagsläget ser mer prisvärd ut än relativvärderingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsensusvärdering

Company/Country 2014E 2015E 2014E 2015E 2014E 2015E

Sverige

HIQ INTERNATIONAL AB 17,4 14,5 11,3 9,6 1,4 1,3

KNOW IT AB 12,9 8,5 8,8 6,5 0,7 0,7

SEMCON AB 8,1 7,2 5,1 4,5 0,4 0,4

CONNECTA AB na na na na na na
AVEGA GROUP AB-B SHS na na na na na na

CYBERCOM GROUP AB 11,1 10,3 6,8 6,1 0,5 0,5

ACANDO AB 11,5 9,6 7,1 6,0 0,5 0,5

PREVAS AB-B SHS na na na na na na

Medel 12,2 10,0 7,8 6,6 0,7 0,7

Median 11,5 9,6 7,1 6,1 0,5 0,5

Källa: Bloomberg

EV/SP/E EV/EBITDA

Relativvärderingen 

indikerar att rabatten 

mot sektorkollegorna nu 

är borta. 
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Fundamental view 

Investment case 

Under de senaste två åren har Cybercom, som en av IT-konsulterna med 

absolut sämst historisk utveckling, städat upp och byggt en stabil finansiell 

plattform. Detta samtidigt som god kostnadskontroll lett till att bolaget 

kunnat vända den negativa lönsamhetsutvecklingen, samt nå en EBIT-

marginal på 5 procent för 2013, trots negativ tillväxt. Detta kan jämföras 

med bolagets egen målsättning om en EBIT-marginal på i snitt 10 procent. 

För att nå detta mål krävs enligt VD Niklas Flyborg att Cybercom vänder till 

tillväxt, vilken inte behöver vara marknadsdriven. Detta har skett i den 

finska delen trots den tuffa makromiljön, där ingen av de svenska IT-

konsulterna lyckats, om än från en låg nivå. Finlandsegmentets EBITDA-

marginal på runt 10 procent visar att Cybercom får en bra hävstång på 

resultatet när kostnaderna hålls nere samtidigt som omsättningen ökar. 

Kostnadskontroll utgör därför en kritisk faktor, vilket i allmänhet är lättare 

sagt än gjort, att döma av historien. Cybercom har en fördel i att ha gjort 

detta innan i Finland. 

 

Utöver kostnadskontroll krävs att Cybercom kan vända till tillväxt också på 

den viktiga svenska hemmamarknaden. För att göra detta satsar bolaget nu 

på nettorekrytering. Cybercom avser främst att rekrytera nyutexaminerade 

eftersom bolaget anser att dessa individer har bra kunskaper i den nya 

tekniken, och dessutom medför en högre lönsamhet. Det räcker dock inte 

bara med att framstå som ett bra val för de vassaste studenterna. Bolaget 

måste även lyckas behålla sin mer erfarna och kompetenta nyckelpersonal. 

Hur Cybercoms varumärke står sig i arbetsgivarsammanhang utgör därför 

en kritisk faktor. Vi upplever att mycket av bolagets fokus ligger här. 

Bolaget är medvetna om att det är viktigt att marknadsföra de spännande 

projekten som tas, något som verkar ligga bakom framgången hos IT-

konsultbranschens stjärna HiQ. Att stärka sitt renommé som arbetsgivare 

efter åratal av personalnedskärningar är uppenbarligen utmanande, men 

att döma av Finland är det tydligt att det inte behövs mycket tillväxt för att 

höja marginalerna. 

 

Cybercom är efter tidigare års dåliga förvärv och svaga marknad, 

tillsammans med Semcon, i dag lägst värderad av IT-konsulterna. Detta kan 

förvisso historiskt sett te sig välförtjänt. Å andra sidan kräver dagens DCF 

och relativvärdering inte mer än att Cybercom blir en i mängden för att en 

investering ska visa god lönsamhet, vilket reflekteras i våra uträkningar. För 

de närmsta tre åren räknar vi i snitt med en omsättningstillväxt på 4 

procent och en EBIT-marginal på 7 procent. 
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Company Description 

It-konsultföretaget Cybercom har en telekomfylld historia som sträcker sig 

totalt 19 år bakåt, varav 15 år som börsnoterat bolag. Ägarlistan är fylld av 

industriellt kunnande och då i synnerhet i form av Investmentbolaget JCE 

Group som äger 41 procent av bolaget. Erfarenheterna inom telekom är 

bolagets främsta styrka, och ledde till en naturlig och tidig, strategisk 

övergång till uppkopplade maskiner, som utgör största delen av 

omsättningen (se avsnittet product overview). Telekomberoendet har 

emellertid även visat sig utgöra bolagets största svaghet, eftersom senaste 

årens svaga telekommarknad har slagit hårt mot Cybercom och tvingat 

bolaget till stora personalnedskärningar. Personalstyrkan bestod under H2 

2014 efter dessa neddragningar av runt 1 250 anställda, jämfört med 1 550 

stycken år 2011. Utav 2013 års omsättning på 1 195 MSEK kom cirka 90 

procent från Sverige och Finland, och den övriga delen från segmentet 

International. Verksamheten delas in i sektorer, där målet är att gå från 

telekomberoendet till att istället av omsättningen ha 30 procent vardera 

inom telekom, industri och offentlig sektor. Målet har i stort uppnåtts, 

bortsett från industri som ligger närmare 20 procent efter en lägre 

efterfrågan under senare år. Rörelseresultatet för 2013 blev 60 MSEK, 

vilket översätts till en rörelsemarginal om 5 procent. 

 

Service Overview 

Affärsidén sammanfattas connectivity och betyder i stort att bolaget hjälper 

företag att ”ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter”, vilket görs 

inom fyra olika affärsområden. Runt 45 procent av omsättningen för 2013 

föll inom trenden internet of things. Cybercom hjälper med tjänster (inom 

vad bolaget kallar connected engineering) företag med uppkoppling av 

produkter mot internet samt produktutveckling. Det andra stora 

erbjudandet som står för 42 procent av omsättningen är digitala lösningar 

som innebär bland annat utveckling av system och mobilapplikationer, 

onlinestrategier samt molnlösningar. Connectivity management är det 

tredje affärsområdet och uppgår till 8 procent av omsättningen. Bolaget 

utnyttjar här telekomkunskaperna i egenskap av rådgivning till 

teleoperatörer utomlands, inom exempelvis mätning av eller ökning av 

mobilnätkapaciteten. IT-säkerhet utgör de övriga 5 procenten av 

omsättningen, men integreras ofta i de andra projekten. 

 

Industry Outlook 

ICT-marknaden förväntas expandera 2 procent per år. Cybercoms 

erbjudande inom connectivity håller till i de delar som växer snabbast, 

såsom uppkopplade maskiner (internet of things), mobilitet och 

molntjänster. Detta utgör en tillväxtmöjlighet för Cybercom som bolaget 

dessvärre är långt ifrån ensamt om. HiQ och Sigma är starka inom telekom. 

Även om de svenska IT-konsulterna numera lyckas ganska bra med att 

differentiera sig och har hittat sina olika roller så kläms de från flera andra 

håll. Prispress kommer dels från konsultmäklare såsom eWork, och dels 

från indiska storföretagen Tata och Infosys. Cybercom menar även att 
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bolaget i sina upphandlingar stöter på globala jättar som Capgemini och 

IBM. Summa summarum så är konkurrensbilden långt ifrån idealisk och ett 

hot är att denna förvärras ytterligare, även om det senaste decenniets 

prispress med stigande löner rimligtvis inte kan fortsätta i all evighet. Ett 

annat hot är svårigheterna att behålla personalen. Det är exempelvis vanligt 

att IT-konsulter startar eget eller börjar arbeta hos kunder.
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Detaljerade estimat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cybercom Group

SEKm 2012 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 2013 Q1'14 Q2'14 Q3'14E Q4'14E 2014E 2015E

Försäljning 1339,2 319,2 313,3 249,3 313,4 1195,2 309,1 312,3 260,5 331,9 1213,7 1292,9

Personalkostnader -925,8 -211,2 -209,8 -167,0 -205,9 -793,9 -212,4 -212,6 -172,1 -213,5 -810,6 -867,1

Övriga externa kostnader -383,2 -85,2 -83,0 -67,7 -78,9 -314,8 -74,6 -79,3 -69,0 -86,0 -308,9 -315,0

EBITDA 30,2 22,8 20,5 14,6 28,6 86,5 22,1 20,4 19,4 32,3 94,3 110,8

   varav Avskrivningar & amorteringar -29,8 -7,1 -6,7 -6,0 -6,4 -26,2 -6,3 -6,4 -6,6 -6,6 -25,9 -25,4

   varav Nedskrivningar av goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBIT -11,4 15,7 13,8 8,6 22,2 60,3 15,8 14,0 12,8 25,7 68,3 85,4

Finansnetto -16,4 -1,3 -2,4 -2,2 -1,1 -7,0 -1,3 -1,6 -1,6 -1,6 -6,1 -3,2

Resultat före skatt -27,8 14,4 11,4 6,4 21,1 53,3 14,5 12,4 11,2 24,1 62,3 82,1

Skatt -10,2 -0,9 -2,6 -3,3 -6,4 -13,2 -1,2 -2,7 -2,5 -5,3 -11,7 -15,4

Uppskjuten skatt -15,1 -2,4 0,5 1,7 1,6 1,4 -1,9 -0,1 0,7 0,7 -0,6 0,0

Nettoresultat -53,1 11,1 9,3 4,8 16,3 41,5 11,4 9,6 9,4 19,5 50,0 66,7

VPA, SEK -0,67 0,06 0,05 0,03 0,09 0,23 0,06 0,05 0,05 0,11 0,28 0,37

Försäljningstillväxt -10% -15% -7% -9% -11% -11% -3% 0% 4% 6% 2% 7%

VPA tillväxt -74% -62% -109% -122% -137% -134% 3% 3% 97% 20% 21% 34%

EBITDA marginal 2,3% 7,1% 6,5% 5,9% 9,1% 7,2% 7,1% 6,5% 7,4% 9,7% 7,8% 8,6%

EBIT marginal -0,9% 4,9% 4,4% 3,4% 7,1% 5,0% 5,1% 4,5% 4,9% 7,8% 5,6% 6,6%

Antal medarbetare 1 335 1 258 1 244 1 243 1 243 1 243 1 257 1 272 1 287 1 297 1 297 1 337

Nettoskuld 155 88 -17 -88

Källa: Redeye Research, Cybercom
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 

betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 

Ratingförändringar i denna rapport: 

Vi har inte gjort några förändringar 
Ledning 5,0p

 

Cybercom har haft en knackig utveckling under en längre tid. Sedan 
bolagets management, med VD Niklas Flyborg i spetsen, kom på plats för 
omkring 2 år sedan så har dock bolaget satt en ny strategi och fokuserat 
om verksamheten. Än så länge syns inte resultatet fullt ut och bolaget når 
inte sina finansiella mål som det är nu. 

Ägarskap 8,0p 

 

Bolaget har en tydlig namnkunnig huvudägare. Vidare finns det ett par 
institutioner på listan av ägare och de som sitter i styrelsen har överlag 
ett större innhav i bolaget. Om VD ökade sitt innehav i bolaget vore det 
ett ytterligare styrketecken. 

Tillväxtutsikter 4,0p 

 

Bolaget vänder sig visserligen mot en intressant nisch som både ligger 
rätt i tiden och som gör bolaget intressant. Konkurrensen är dock hög 
vilket begränsar potentialen. 

Lönsamhet 4,0p 

 

Lönsamheten har varit sämre under en längre tid. Studerar man bolagets 
utveckling på rullande 12-månader ser det dock ut att ljusna. Skulle 
konjunkturen och efterfrågan för bolagets tjänster öka bör vi snabbt 
kunna se en klart högre lönsamhetsnivå vilket kommer innebära att vi 
justerar upp denna paramter. 

Finansiell styrka 5,5p 

 

Cybercom har idag en klart bättre finansiell stabilitet än vad man haft 
under en längre tid. Innan denna paramter justeras upp kommer det 
dock krävas att bolaget levererar under en tid så att osäkerheten kring 
den framtida intjäningen blir lägre. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 1 339 1 195 1 214 1 293 1 367 
Summa rörelsekostnader -1 309 -1 109 -1 120 -1 180 -1 239 

EBITDA 30 86 94 113 128 

      

Avskrivningar materiella tillg -18 -17 -8 -18 -18 

Avskrivningar immateriella tillg. -12 -10 -18 -10 -7 
Goodwill nedskrivningar -12 0 0 0 0 

EBIT -11 60 68 85 103 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto -16 -7 -6 -3 -3 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -28 53 62 82 99 

      

Skatt -25 -12 -12 -15 -22 

Net earnings -53 41 50 67 78 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 1 339 1 195 1 214 1 293 1 367 

Sum rörelsekost. -1 309 -1 109 -1 120 -1 180 -1 239 
Avskrivningar -42 -26 -26 -28 -25 

EBIT -11 60 68 85 103 

Skatt på EBIT 3 -13 -13 -16 -23 

NOPLAT -11 47 55 69 80 

Avskrivningar 42 26 26 28 25 
Bruttokassaflöde 30 73 81 97 105 

Föränd. i rörelsekap -96 17 45 -2 -10 

Investeringar -21 -19 -21 -18 -28 

      
Fritt kassaflöde -87 71 105 77 68 

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Soliditet 60% 70% 69% 72% 74% 

Skuldsättningsgrad 22% 13% 8% 4% 0% 

Nettoskuld 155 88 -13 -86 -131 
Sysselsatt kapital 965 944 885 869 881 

Kapit. oms. hastighet 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 
 
Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Försäljningstillväxt -10% -11% 2% 7% 6% 

VPA-tillväxt (just) -93% -178% 21% 34% 16% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

ROE -7% 5% 6% 7% 8% 
ROCE -1% 6% 7% 9% 10% 

ROIC -1% 5% 6% 8% 9% 

EBITDA-marginal 2% 7% 8% 9% 9% 

EBIT-marginal -1% 5% 6% 7% 8% 

Netto-marginal -4% 3% 4% 5% 6% 
 
Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

VPA -0,29 0,23 0,28 0,37 0,43 

VPA just -0,23 0,23 0,28 0,37 0,43 

Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,11 0,21 
Nettoskuld 0,86 0,49 -0,07 -0,47 -0,73 

Antal aktier 180,44 180,44 180,44 180,44 180,44 
 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Enterprise Value 425,9 542,7 506,9 434,0 388,6 

P/E -5,1 11,0 10,4 7,8 6,7 

P/S 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 
EV/S 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 

EV/EBITDA 14,1 6,3 5,4 3,8 3,0 

EV/EBIT -37,4 9,0 7,4 5,1 3,8 

P/BV 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

JCE GROUP AB 38,7 % 38,7 % 

Swedbank Robur funds 8,2 % 8,2 % 
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 4,3 % 4,3 % 

SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE 3,3 % 3,3 % 

TEQUITY AB 2,7 % 2,7 % 

JCE SECURITIES AB 2,6 % 2,6 % 

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2,3 % 2,3 % 
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 2,1 % 2,1 % 

GRANIT SMÅBOLAG 1,2 % 1,2 % 

SUNDMAN, DAG OLOFSSON 1,2 % 1,2 % 
 
Aktien   

Reuterskod  CYBC.ST 

Lista  Small cap 
Kurs, SEK  2,9 

Antal aktier, milj  180,4 

Börsvärde, MSEK  519,7 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Niklas Flyborg 

CFO  Camilla Öberg 

IR  Kristina Cato 

Ordf  Hampus Ericsson 
   

Nästkommande rapportdatum   

Q3 report  October 24, 2014 

FY 2014 Results  February 13, 2015 
   

   

   

Analytiker  Redeye AB 

Viktor Westman  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
viktor.westman@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

   

   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

Riskpremie 7,8 % NPV FCF (2013-2015) 226 
Betavärde 1,6 NPV FCF (2016-2022) 226 

Riskfri ränta 3,5 % NPV FCF (2023-) 202 

Räntepremie 3,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 24 

WACC 14,3 % Räntebärande skulder -112 
  Motiverat värde MSEK 566 

Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. 4,1 % Motiverat värde per aktie, SEK 3,1 

EBIT-marginal 6,6 % Börskurs, SEK 2,9 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  20 24 89 119 131 
Kundfordringar 365 250 267 284 301 

Lager 0 0 0 0 0 

Andra fordringar 75 75 76 81 81 

Summa omsättn. 460 348 432 485 513 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 26 23 33 33 34 

Finansiella anl.tillg. 1 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 

Goodwill 785 789 789 789 789 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 57 49 35 25 26 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 869 861 856 847 849 

Uppsk. skatteford. 25 20 10 0 0 
      

Summa tillgångar 1354 1229 1298 1332 1362 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 90 90 109 116 123 

Kortfristiga skulder 67 41 28 12 0 

Övriga kortfristiga skulder 260 162 206 220 220 

Summa kort. skuld 418 293 344 349 343 

Räntebr. skulder 108 70 48 21 0 
L. icke ränteb.skulder 18 9 9 7 7 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 543 373 400 377 350 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 811 856 898 955 1012 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 811 856 898 955 1012 

      

Summa skulder och E. Kap. 1354 1229 1298 1332 1362 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån 2,1 % Omsättning -4,8 % 

3 mån 10,3 % Rörelseresultat, just n/a 

12 mån 41,2 % V/A, just n/a 

Årets Början 18,5 % EK 5,2 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Produktområden  Geografiska områden 

 

 

  

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

 

Viktor Westman äger aktier i Cybercom: Nej 

 

Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 
ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Cybercom är ett IT-konsultföretag som för kunders räkning utvecklar 

tjänster, applikationer, system, produkter och programvara. 

Uppdragen som Cybercom åtar sig är helhetsåtaganden i form av 

projekt och service management eller som specialister inom 
rådgivning, test och utveckling. Bolaget har drygt 1250 anställda och 

är verksam i tre geografiska segment; Sverige, Finland och 

International. Telekom utgör under 30% av bolagets omsättning. De 

största kunderna är Ericsson, H&M, Sony, TeliaSonera och Volvo. 
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DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 

sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, 

investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår 

kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 

finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 

finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel 

med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 

finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 

källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 

baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 

kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 

investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 

investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 

av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 

analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

 För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 

investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 

för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. 

 En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 

direkt kopplad till sådan verksamhet. 

 Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 

emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 

att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 

överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen 

anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 

händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 

ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 

möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för 

teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. 

Redeye Rating (2014-06-10) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 22 28 11 4 16 

3,5p - 7,0p 43 32 54 30 26 

0,0p - 3,0p 1 6 1 32 24 
Antal bolag 66 66 66 66 66 

 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 

eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

 

Copyright Redeye AB. 


