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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 

Generic Sweden AB (publ) 

Fjärde kvartalet 2013 (jämfört med samma period föregående år) 
§ Nettoomsättningen uppgick till 26,2 MSEK (39,8 MSEK). 
§ Rörelseresultatet uppgick till -13,7 MSEK (2,6 MSEK) 
§ Resultat efter skatt uppgick till -13,5 MSEK (2,1 MSEK). 
§ Resultat per aktie uppgick till -1,1 SEK (0,28 SEK). 
§ Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 MSEK (-1,6 MSEK). 
§ Resultatet har belastats med engångsposter om totalt 14,7 MSEK, vilket avser nedskrivning 

av goodwill om 10,5 MSEK, strukturkostnader om 2,7 MSEK samt utökad reservering om 
1,5 MSEK. Nedskrivning av goodwill respektive strukturkostnader är hänförliga till 
konsultverksamheten och den utökade reserveringen om 1,5 MSEK är hänförlig till 
telekomverksamheten. 
 

Januari – december 2013 (jämfört med samma period föregående år) 
§ Nettoomsättningen uppgick till 116,1 MSEK (164,4 MSEK). 
§ Rörelseresultatet uppgick till -9,4 MSEK (8,1 MSEK) 
§ Resultat efter skatt uppgick till -9,2 MSEK (7,4 MSEK). 
§ Resultat per aktie uppgick till -0,74 SEK (0,71 SEK). 
§ Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 MSEK (7,3 MSEK). 
§ Resultatet har belastats med engångsposter om totalt 14,7 MSEK, vilket avser nedskrivning 

av goodwill om 10,5 MSEK, strukturkostnader om 2,7 MSEK samt utökad reservering om 
1,5 MSEK. Nedskrivning av goodwill respektive strukturkostnader är hänförliga till 
konsultverksamheten och den utökade reserveringen om 1,5 MSEK är hänförlig till 
telekomverksamheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta är Generic Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs 
krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till 
försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder 
meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 116 Mkr och har drygt  70 anställda. Aktien 
handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information 
om bolaget finns på www.generic.se  
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VD-kommentar: Omstrukturering och 
nysatsning tyngde resultatet. Fortsatt 
starkt kassaflöde.  

 
Konsultverksamhetens målsättning är att vara en av de 
ledande leverantörerna av konsulttjänster inom 
verksamhetskritisk kommunikation till Försvarsmakten 
och FMV (Försvarets Materielverk).  För att kunna 
erbjuda ett mer heltäckande sortiment mot detta område 
har vi beslutat att intensifiera marknadsbearbetningen 
mot segmenten Sjö och Mark. Samtidigt så måste jag 
konstatera att lönsamheten inte har varit 
tillfredsställande inom Konsultverksamheten.  
Mot bakgrund av dessa omständigheter genomfördes 
under hösten 2013 en omorganisation anpassad efter 
våra nya satsningar.  Denna omorganisation innebar 
bl.a. att konsultverksamheten fick en ny VD samt att vi 
rekryterat nya nyckelpersoner.  
Vår målsättning är att växa både inom försvarssektorn 
och inom övrig offentlig sektor. Jag är fortfarande 
övertygad om att det är möjligt att skapa ett 
konkurrenskraftigt, attraktivt och lönsamt konsultföretag 
inom dessa områden. Detta baserar jag bl.a. på att 
konsultverksamheten har långvariga och utmärkta 
kundrelationer, att det på lång sikt finns goda möjligheter 
att bibehålla förhållandevis bra timpriser samt 
kompetensen hos våra konsulter. 
Förändringarna inom Konsultverksamheten har belastat 
resultatet för såväl fjärde kvartalet som helåret 2013 
med strukturkostnader om 2,7 MSEK. Därutöver har vi 
skrivit ned goodwill i konsultverksamheten med 10,5 
MSEK per den 31 december 2013. Goodwillvärdet 
tillkom i samband med tidigare förvärv av konsultbolag. 
Vår bedömning är att kvarvarande värde bättre speglar 
verkligt värde.  
Omsättningen i Konsultverksamheten var även under 
fjärde kvartalet lägre än under motsvarande kvartal 
föregående år. Det främsta skälet till detta är att vi i 
december 2012 slutlevererade två större uppdrag, som 
vi inte har lyckats ersätta med nya konsultuppdrag i 
samma omfattning.  
 
 
 
 
 

Även omsättningen i Telekomverksamheten var något 
lägre jämfört med motsvarande kvartal 2012. Detta beror 
på en minskning av trafikvolymen, men totalt sett var 
efterfrågan på våra tjänster fortsatt god. Resultatet 
belastades i det fjärde kvartalet av en engångs-
avsättning för vårt Minicall-nät om 1,5 MSEK. Trots detta 
redovisar Telekom-verksamheten en rörelsemarginal på 
drygt 21 procent för helåret. 
Sammantaget medför kostnaderna för omstruktureringar 
och nedskrivningar under det sista kvartalet att 
koncernen redovisar ett negativt resultat om 9,4 MSEK 
för helåret 2013. Resultatet är då belastat med 
engångsposter om sammanlagt 14,7 MSEK, varför 
resultatet uppgår till 5,3 MSEK exklusive dessa 
engångsposter. 
Noterbart är att vi har ett starkt kassaflöde från den 
löpande verksamheten som uppgår till 9,4 MSEK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Koncernens utveckling i sammandrag 

 
 

 

Omsättning och resultat 

Samtliga siffror avser koncernen och uppgifterna inom 
parantes avser motsvarande period föregående år om 
inget annat anges.  
 
Fjärde kvartalet 2013 
Nettoomsättningen uppgick till 26,2 MSEK (39,8 MSEK), 
vilket är en nedgång med 34 procent jämfört med 
samma period 2012.  

Rörelseresultatet försämrades jämfört med fjärde 
kvartalet 2012 och uppgick till -13,7 MSEK (2,6 MSEK). 
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar var -2,3 
MSEK (3,1 MSEK).  
Resultatet har belastats med engångsposter om totalt 
14,7 MSEK, vilket avser nedskrivning av goodwill om 
10,5 MSEK, strukturkostnader om 2,7 MSEK samt 
utökad reservering om 1,5 MSEK. Nedskrivning av 
goodwill respektive strukturkostnader är hänförliga till 
konsultverksamheten och den utökade reserveringen 
om 1,5 MSEK är hänförlig till telekomverksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Perioden januari –december 2013 
Nettoomsättningen uppgick till 116,1 MSEK (164,4 
MSEK), vilket är en minskning med 29 procent jämfört 
med 2012.  
Rörelseresultatet försämrades jämfört med 2012 och 
uppgick till -9,4 MSEK (8,1 MSEK). Rörelseresultatet 
före avskrivningar var 3,5 MSEK (10,4 MSEK). Jämfört 
med samma period 2012 var personalkostnaderna 8 
MSEK, eller 13 procent lägre, vilket beror på färre antal 
anställda inom såväl konsult- som 
telekomverksamheten. Resultatet har belastats med 
engångsposter om totalt 14,7 MSEK, vilket avser 
nedskrivning av goodwill om 10,5 MSEK, 
strukturkostnader om 2,7 MSEK samt utökad 
reservering om 1,5 MSEK. Nedskrivning av goodwill 
respektive strukturkostnader är hänförliga till 
konsultverksamheten och den utökade reserveringen 
om 1,5 MSEK är hänförlig till telekomverksamheten. 

 
 
 
 
 
 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  F jä rde	  kvarta let 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J anuari	  -‐ 	  Dec ember

MS E K 2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12

Nettoomsättning ,	  MS EK 26,2 39,8 116,1 164,4

Rörelseresulta t,	  MS EK 	   -‐ 13,7 2,6 -‐ 9,4 8,1

Rörelsemarg ina l,% 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  neg 6,6 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  neg 4,9

R esulta t	  före	  skatt,	  MS EK 	   -‐ 13,8 2,5 -‐ 9,5 7,7

R esulta t	  per	  aktie,	  kr	   -‐ 1,1 0,28 -‐ 0,74 0,71
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Affärsområdena 

Konsultverksamheten 

Konsultverksamheten fokuserar på verksamhetskritisk 
kommunikation till kunder med krav på extremt hög 
tillförlitlighet. Generic erbjuder högkvalitativa tjänster för 
verksamhetsutveckling, tekniskt upphandlingsstöd och 
teknisk systemutveckling. Våra konsulter har 
expertkompetens inom kommunikation-, sensor-, 

informations- och ledningssystem och arbetar ofta i 
teknikens framkant. Kunderna finns inom försvar, 
samhällssäkerhet och produktutvecklande industri 
(energi, telekommunikation, transport och medicinsk 
teknik).

 
 

 
 
 
Utveckling under fjärde kvartalet 
Nettoomsättningen för konsultverksamheten uppgick till 
14,2 MSEK (27,3 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till   
-13,2 MSEK (0,7 MSEK).  I rörelseresultatet ingår 
nedskrivning av under tidigare år uppkommen 
förvärvsgoodwill om 10,5 MSEK samt strukturkostnader 
om 2,7 MSEK för VD-byte, avveckling av personal samt 
uppstartskostnad för ny verksamhet. 
 Under fjärde kvartalet genomfördes en omorganisation 
som innebär att verksamheten i de två juridiska 
enheterna Generic Systems och Generic Solution, 
sammanförts i en juridisk enhet, Generic Systems.  
 
 
 
 
 
 

Utveckling under januari - december 
Nettoomsättningen för konsultverksamheten uppgick till 
69,1 MSEK (116,4 MSEK).  Den lägre omsättningen 
beror främst på två större konsultuppdrag åt FMV som 
slutlevererades i december 2012. Bortfallet har inte 
kunnat kompenseras fullt ut under 2013. 
Rörelseresultatet uppgick till -14,2 (0,8 MSEK). 
Exklusive nedskrivning av goodwill och 
strukturkostnader uppgick rörelseresultatet för helåret till 
-1,0 MSEK. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  F jä rde	  kvarta let 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J anuari	  -‐ 	  Dec ember

MS E K 	   2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12

Nettoomsättning ,	   14,2 27,3 69,1 116,4

Rörelseresulta t	   -‐ 13,2 0,7 -‐ 14,2 0,8

Rörelsemarg ina l,	  % 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  neg 2,7 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  neg 0,7
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Telekomverksamheten 

Telekomverksamheten består av en specialiserad 
teleoperatör med eget radionät för kritisk 
kommunikation. Generic Mobile erbjuder ett komplett 
utbud av meddelandetjänster som kombinerar SMS, e-
post, fax och personsökning till företag, myndigheter och 
organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, 

säkerhet och service. Produkterna marknadsförs under 
namnen Minicall™ och Messit™. 

Bland kunderna finns polisen, räddningstjänsten, 
sjukhus, energibolag, bank- och försäkringsbolag samt 
privata larmföretag. Generic Mobile är även leverantör 
till TeliaSonera, Telenor, Tele2 och 3.

 
 

 
 
 

Utveckling under fjärde kvartalet 
Nettoomsättningen i telekomverksamheten uppgick till 
13,1  MSEK (13,7 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 
1,1 MSEK (3,6 MSEK), vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på 8,4 procent (25,9).  
Efterfrågan på Generic Mobiles produkter och tjänster 
var fortsatt god. Den lägre omsättningen ligger inom 
ramen för normala fluktuationer i trafikvolymen. 
I rörelseresultatet ingår en utökad reservering om 1,5 
MSEK i händelse av att Minicall-nätet skulle behöva 
monteras ned i framtiden. Den ökade reserveringen är 
av engångskaraktär och innebär att den kalkylmässiga 
kostnaden bedöms till 6 MSEK, mot tidigare 4,5 MSEK. 
 
 

Utveckling januari - december 
Nettoomsättningen i telekomverksamheten uppgick till 
50,7  MSEK (52,6 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 
10,9 MSEK (13,4 MSEK), vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på 21,4 procent (25,4 procent). 
Exklusive den utökade kalkylmässiga reserveringen om 
1,5 MESK, uppgick rörelseresultatet till 12,4 MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal på 24,5 procent. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  F jä rde	  kvarta let 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J anuari	  -‐ 	  Dec ember

MS E K 	   2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12

Nettoomsättning ,	   13,1 13,7 50,7 52,6

Rörelseresulta t	   1,1 3,6 10,9 13,4

Rörelsemarg ina l,	  % 	   8,4 25,9 21,4 25,4
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Övrig finansiell information 

Finansiell ställning och kassaflöde 
Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad 
checkkredit, 20 MSEK, uppgick vid periodens slut till 
24,8 MSEK (16,4 MSEK). 

Räntebärande skuld avseende finansiell leasing 
uppgick till 0 MSEK (0,5 MSEK). Soliditeten var vid 
utgången av perioden 52,4 procent (50,7 procent). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för jan – 
dec uppgick till 9,4 MSEK (7,3 MSEK). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -0,4 MSEK (0,2 
MSEK).  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -4,6 
MSEK (-7,8 MSEK). Det beror huvudsakligen på ett 
bättre kassaflöde från verksamheten resulterande i att 
checkräkningskrediten ej utnyttjas.  Årets totala 
kassaflöde uppgick till 4,4 MSEK (-0,4 MSEK). 

 
Investeringar 
Bolaget har inte gjort några större investeringar under 
perioden. 
 
Moderbolaget 
Moderbolagets personal utgörs av VD och CFO 
   Under jan - dec uppgick intern fakturering till 6,5 
MSEK (6,9 MSEK) och rörelseresultatet uppgick till -6,0 
MSEK (-6,1 MSEK). 
 

Medarbetare 
Det genomsnittliga antalet medarbetare, omräknat till 
heltidstjänster, uppgick under perioden jan – dec  2013 
till 57 (71). Antalet medarbetare vid periodens slut 
uppgick till 61 (71).  
 
Aktien 
Generics aktie är noterat på NASDAQ OMX First North 
Premier med handelsbeteckningen GENI.  
Noteringskursen var den 31 december 2013  4,06 kr 
(3,57 kr), vilket är en uppgång med 14 procent jämfört 
med samma tidpunkt 2012. Det totala marknadsvärdet 
var cirka 49,9 MSEK (cirka 43,9 MSEK) vid periodens 
utgång.  

Per den 31 december 2013 uppgick antalet 
utestående aktier i Generic till 12 292 020, envar med ett 
kvotvärde om 0,80 kr, motsvarande ett aktiekapital om 9 
833 616 kr. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Generics verksamhet innehåller ett antal risker och 
osäkerhetsfaktorer vilka omnämns i årsredovisningen för 
2012. Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
bedöms ha tillkommit sedan årsredovisningen 2012 
angavs. 

 
 

Förslag till utdelning 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det 
inte lämnas någon utdelning för 2013.  
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Granskningsrapport 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 

Kommande ekonomisk information 
Finansiella rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på webbplatsen www.generic.se. 
 
Rapport för första kvartalet 2014 .................... 14 maj 2014 
Årsstämma 2014 ............................................ 14 maj 2014 
Rapport för andra kvartalet 2014                  21 augusti 2014 
Rapport för tredje kvartalet 2014                  13 november 2014 
 
 
Årsstämma kommer att hållas den 14 maj 2014 kl. 17.30 i Nacka Strand. Aktieägare har rätt att få ärende upptaget i 
kallelsen till den kommande årsstämman. Av praktiska skäl ser bolaget gärna att en sådan begäran avsänds så att 
den når bolaget senast den 21 mars 2014. Begäran ska ställas till Generic Sweden AB, att. VD Fredrik Svedberg, 
Box 4023, 131 04 Nacka. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras kring den 11 april 2014 på bolagets 
hemsida www.generic.se.  
 
 

 
 

Stockholm den 13 februari 2014 
Generic Sweden AB (publ) org. nr 556472-3632 

 
Hans Krantz, styrelseordförande  

Erik Gabrielson 
 Kent-Åke Jönsson  
Peter Ragnarsson  

Fredrik Svedberg, verkställande direktör 
 

 
 

Notera 
Informationen är sådan som Generic Sweden ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14.00 den 
13 februari 2014. 

 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Svedberg, VD och koncernchef  ........ tel 08-601 38 00, e-post: fredrik.svedberg@generic.se 
Anders Hansson, CFO  .................................. tel 08-601 38 00, e-post: anders.hansson@generic.se 
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Koncernens rapport över totalresultatet  

 
 

 
 

 
 
Koncerngemensamt består av administrativa tjänster som moderföretaget bistår dotterföretagen med. 
 
  

kS E K

2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12

Nettoomsättning 26	  216 39	  774 116	  102 164	  430

Övriga 	  rörelse intäkter -‐ 2 -‐ 3 3 -‐ 3

T o ta la 	  in tä kte r 2 6 	  2 14 3 9 	  7 7 1 116 	  10 5 16 4 	  4 2 7

R ö re ls e n s 	  ko s tn a d e r

Handelsvaror -‐ 8	  293 -‐ 19	  328 -‐ 44	  701 -‐ 77	  413

Övriga 	  externa 	  kostnader -‐ 4	  191 -‐ 3	  548 -‐ 13	  020 -‐ 13	  663

P ersona lkostnader -‐ 16	  038 -‐ 13	  679 -‐ 54	  612 -‐ 62	  564

Av-‐ 	  oc h	  nedskrivningar	  av	  materie lla 	  oc h	  immaterie lla 	  anläggningstillg ångar -‐ 11	  475 -‐ 523 -‐ 12	  910 -‐ 2	  329

Andel	  i	  resulta t	  från	  intresseföretag 57 -‐ 83 -‐ 241 -‐ 406

R ö re ls e re s u lta t -‐ 13 	  7 2 6 2 	  6 10 -‐ 9 	  3 7 9 8 	  0 5 2

F inansnetto -‐ 78 -‐ 89 -‐ 132 -‐ 312

R e s u lta t	  fö re 	  s ka tt -‐ 13 	  8 0 4 2 	  5 2 1 -‐ 9 	  5 11 7 	  7 4 0

S katt 289 -‐ 396 359 -‐ 326

P e rio d e n s 	  re s u lta t -‐ 13 	  5 15 2 	  12 5 -‐ 9 	  15 2 7 	  4 14

Övrig t	  tota lresulta t 0 1	  268 1	  268

P e rio d e n s 	  to ta lre s u lta t -‐ 13 	  5 15 3 	  3 9 3 -‐ 9 	  15 2 8 	  6 8 2

P eriodens 	  resulta t	  oc h	  periodens 	  tota lresulta t	  hänförlig t	  till	  
moderbolagets 	  ägare -‐ 13 	  5 15 3 	  3 9 3 -‐ 9 	  15 2 8 	  6 8 2

R e s u lta t	  p e r	  a ktie , 	  S E K 	   -‐ 1, 10 0 , 2 8 -‐ 0 , 7 4 0 , 7 1

O K T -‐ D E C J A N -‐ D E C

kS E K

2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12

Nettoomsättning 13	  060 13	  707 50	  732 52	  566 14	  248 27	  252 69	  094 116	  417

Rörelseresulta t 1	  094 3	  550 10	  870 13	  375 -‐ 13	  207 742 -‐ 14	  242 810

Rörelsemarg ina l 8,4% 25,9% 21,4% 25,4% -‐ 92,7% 2,7% -‐ 20,6% 0,7%

O K T -‐ D E C J A N-‐ D E C

T E L E K OM

O K T -‐ D E C J A N-‐ D E C

K O NS UL T

	   	   	   	  K O NC E R NG EME NS AMT

kS E K

2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12

Nettoomsättning -‐ 1	  092 -‐ 1	  185 -‐ 3	  724 -‐ 4	  553 26	  216 39	  774 116	  102 164	  430

Rörelseresulta t -‐ 1	  613 -‐ 1	  682 -‐ 6	  007 -‐ 6	  133 -‐ 13	  726 2	  610 -‐ 9	  379 8	  052

Rörelsemarg ina l 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐ -‐ 52,4% 6,6% -‐ 8,1% 4,9%

F inansnetto -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 78 -‐ 89 -‐ 132 -‐ 312

Resulta t	  före	  skatt -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 13	  804 2	  521 -‐ 9	  511 7	  740

O K T -‐ D E C J A N -‐ D E C

	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  O C H 	  E L IMINE R ING A R K O NC E R NE N

O K T -‐ D E C J A N -‐ D E C
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Koncernens balansräkning i sammandrag 

  
1) Av immateriella tillgångar utgör 19 024 (29 544) kSEK goodwill. 

 
 
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag  

 
  

kS E K 3 1	  D E C 3 1	  D E C

2 0 13 2 0 12

T illg å n g a r

Immaterie lla 	  tillg ångar1) 20	  824 32	  116

Materie lla 	  anläggningstillg ångar 2	  383 3	  569

Övriga 	  finans ie lla 	  anläggningstillg ångar 821 703

S umma 	  a n lä g g n in g s tillg å n g a r 2 4 	  0 2 8 3 6 	  3 8 8

Varulager 363 317

Övriga 	  fordringar 33	  655 45	  932

L ikvida 	  medel 4	  835 482

S umma 	  oms ä ttn in g s tillg å n g a r 3 8 	  8 5 3 4 6 	  7 3 1

S umma 	  tillg å n g a r 6 2 	  8 8 1 8 3 	  119

E g e t	  ka p ita l	  o c h 	  s ku ld e r

Eget	  kapita l	  hänförlig t	  till	  moderbolagets 	  ägare 32	  953 42	  105

Eget	  kapita l	  hänförlig t	  till	  minoritet

S umma 	  e g e t	  ka p ita l	   3 2 	  9 5 3 4 2 	  10 5

L å n g fris tig a 	  s ku ld e r

Avsättning 	  till	  pens ioner 1	  436 1	  390

Övriga 	  lång fris tiga 	  avsä ttningar 6	  290 5	  047

K o rtfris tig a 	  s ku ld e r

K ortfris tiga 	  räntebärande	  	  skulder 4	  643

Övriga 	  kortfris tiga 	  skulder 22	  202 29	  934

S umma 	  s ku ld e r 2 9 	  9 2 8 4 1	  0 14

S umma 	  e g e t	  ka p ita l	  o c h 	  s ku ld e r 6 2 	  8 8 1 8 3 	  119

kS E K

2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12

K assa flöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före

förändring 	  	  av	  rörelsekapita l 374 4	  140 4	  716 10	  516

K assa flöde	  från	  förändring 	  i	  rörelsekapita l 1	  262 -‐ 5	  701 4	  712 -‐ 3	  205

K assa flöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten 1	  636 -‐ 1	  561 9	  428 7	  311

K assa flöde	  från	  investering sverksamheten -‐ 332 -‐ 105 -‐ 432 152

K assa flöde	  från	  finans iering sverksamheten -‐ 226 -‐ 2	  425 -‐ 4	  643 -‐ 7	  846

P eriodens 	  kassa flöde 1	  078 -‐ 4	  091 4	  353 -‐ 383

L ikvida 	  medel	  vid	  periodens 	  början 3	  757 4	  573 482 865

L ikvida 	  medel	  vid	  periodens 	  s lut 4	  835 482 4	  835 482
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Eget kapital, koncernen i sammandrag  

 
 
Nyckeltal  

 
  

kS E K 3 1	  D E C 3 1	  D E C

2 0 13 2 0 12

In g å e nd e 	  e g e t	  ka p ita l 4 2 	  10 5 3 3 	  4 2 3
P eriodens 	  tota lresulta t -‐ 9	  152 8	  682
Utg å e nd e 	  e g e t	  ka p ita l 3 2 	  9 5 3 4 2 	  10 5

H ä n fö rlig t	  till:
Mode rb o la g e ts 	  ä g a re 3 2 	  9 5 3 4 2 	  10 5

2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12

T illvä x t

Intäktstillväxt -‐ 34% -‐ 2% -‐ 29% 22%

Ma rg in a le r

Rörelsemarg ina l,	  	  EB IT neg 6,6% neg 4,9%

A vka s tn in g s må tt

Avkastning 	  på 	  sysselsa tt	  kapita l -‐ 34,5% 5,7% -‐ 23,4% 17,4%

Avkastning 	  på 	  eget	  kapita l -‐ 34,0% 5,3% -‐ 24,4% 19,6%

F in a n s ie ll	  s tä lln in g

S oliditet 52,4% 50,7% 52,4% 50,7%

S kuldsä ttningsg rad,	  gg r 0,00 0,11 0,00 0,37

R äntetäc kningsg rad,	  gg r 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  neg 24 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  neg 24

Da ta 	  p e r	  a ktie 	  

Genomsnittlig t	  anta l	  aktier 12	  292	  020 12	  292	  020 12	  292	  020 12	  292	  020

Eget	  kapita l	  per	  aktie ,	  S EK 2,68 3,43 2,68 3,43

K assa flöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  per	  aktie ,	  S EK 0,13 -‐ 0,13 0,77 0,59

R esulta t	  per	  aktie ,	  S EK 	   -‐ 1,10 0,28 -‐ 0,74 0,71

A n s tä lld a

Genomsnittlig t	  anta l	  anstä llda 57 67 57 71

Nettoomsättning 	  per	  anstä lld,	  kS EK 460 594 2	  037 2	  316

EB IT 	  per	  anstä lld,	  kS EK -‐ 241 39 -‐ 165 113
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag  

 
 
Moderbolagets balansräkning i sammandrag  

 
 
  

kS E K

2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12

Nettoomsättning 1	  609 1	  728 6	  516 6	  894

Övriga 	  rörelse intäkter -‐ -‐ -‐ -‐

T o ta la 	  in tä kte r 1	  6 0 9 1	  7 2 8 6 	  5 16 6 	  8 9 4

R ö re ls e n s 	  ko s tn a d e r

Handelsvaror -‐ 913 -‐ 833 -‐ 3	  547 -‐ 3	  429

Övriga 	  externa 	  kostnader -‐ 1	  671 -‐ 1	  957 -‐ 6	  685 -‐ 7	  231

P ersona lkostnader -‐ 590 -‐ 551 -‐ 2	  065 -‐ 2	  051

Avskrivningar	  av	  materie lla 	  oc h	  immaterie lla 	  anläggningstillg ångar -‐ 48 -‐ 69 -‐ 226 -‐ 316

Övriga 	  rörelsekostnader

R ö re ls e re s u lta t -‐ 1	  6 13 -‐ 1	  682 -‐ 6 	  0 0 7 -‐ 6 	  13 3

F inansnetto -‐ 8	  388 -‐ 34 -‐ 8	  402 -‐ 139

R e s u lta t	  fö re 	  s ka tt -‐ 10 	  0 0 1 -‐ 1	  716 -‐ 14 	  4 0 9 -‐ 6 	  2 7 2

Boks lutsdispos itioner 9 	  0 4 3 14 	  7 6 9 9 	  0 4 3 14 	  7 6 9

S katt -‐ -‐

P e rio d e n s 	  re s u lta t -‐ 9 5 8 13 	  0 5 3 -‐ 5 	  3 6 6 8 	  4 9 7

O K T -‐ D E C J A N -‐ D E C

kS E K 3 1	  D E C 3 1	  D E C

2 0 13 2 0 12

T illg å n g a r

Immaterie lla 	  anläggningstillg ångar 302 464

Materie lla 	  anläggningstillg ångar 43 107

F inans ie lla 	  anläggningstillg ångar 34	  315 42	  697

S umma 	  a n lä g g n in g s tillg å n g a r 3 4 	  6 6 0 4 3 	  2 6 8

Fordringar 5	  796 7	  684

L ikvida 	  medel 501 169

S umma 	  oms ä ttn in g s tillg å n g a r 6 	  2 9 7 7 	  8 5 3

S umma 	  tillg å n g a r 4 0 	  9 5 7 5 1	  12 1

E g e t	  ka p ita l	  o c h 	  s ku ld e r

Bundet	  oc h	  fritt	  Eget	  kapita l	   36	  827 42	  193

S umma 	  e g e t	  ka p ita l	   3 6 	  8 2 7 4 2 	  19 3

Avsättningar

Övriga 	  lång fris tiga 	  skulder

K ortfris tiga 	  skulder 4	  130 8	  928

S umma 	  s ku ld e r 4 	  13 0 8 	  9 2 8

S umma 	  e g e t	  ka p ita l	  o c h 	  s ku ld e r 4 0 	  9 5 7 5 1	  12 1
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Noter 

l NOT 1 Redovisningsprinciper 
Denna Bokslutskommuniké har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 
Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om    
värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Redovisningen av kostnaden för underkonsulter redovisas som Handelsvara i resultaträkningen. Tidigare 
år redovisades denna kostnad som Personalkostnad i resultaträkningen. Jämförelsesiffror från tidigare år har 
justerats i enlighet med denna förändrade redovisning. 
I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisning tillämpats. 

 
 


