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Delårsrapport för perioden 2011-04-01 till 2011-06-30 
     

 Nettoomsättningen för kvartal två uppgick till 0,0 MSEK (8,7 MSEK) 

 Periodens resultat för kvartal två uppgick till - 14,6 MSEK (- 10,9 MSEK) 

 Resultatet belastas med engångskostnader om cirka 5,8 MSEK 

 Kostnadsreduktioner har genomförts syftande till att halvera löpande 
omkostnadsnivåer från och med fjärde kvartalet 2011. 

 Bolaget har i perioden utgett konvertibla skuldebrev om 13,8 MSEK.   

 Bolaget har på stämman beslutat om nedsättning av det bundna aktiekapitalet 
till förmån för fritt eget kapital i moderbolaget. 

 Bolaget har på stämman beslutat att genomföra ett incitamentsprogram för 
personal och ledande befattningshavare. 

 Bolaget har på årsstämman beslutat om att genomföra en omvänd split 100:1 
där styrelsen har fastställt avstämningsdatumet till den 8:e september 2011. 

 Orderingången har sedan juni utvecklats positivt. Leveranser samt fakturering 
har åter kommit igång sedan augusti 

 Ett ”Letter of Intent” har tecknats med huvudägarna om att förvärva AIMS 
genom en riktad emission. 

 

Nyckeltal, MSEK 

April-Juni 

2011 

April-Juni 

2010 

Jan-Juni 

2011 

Jan-Juni 

2010 

Jan-Dec 

2010 

Nettoomsättning  0,0 8,7 0,1 17,0 20,9 

Resultat efter skatt -14,6 -10,9 -27,3 -21,7 -45,7 

Likvida medel  1,7 1,7 1,7 1,7 0,5 

Nettoresultat per aktie, före utspädning  -0,02 -0,05 -0,04 -0,05 -0,10 

Nettoresultat per aktie, efter utspädning -0,02 -0,05 -0,04 -0,05 -0,07 

Orderingång, MSEK 2,6 6,5 2,6 11,4 17,9 
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VD har ordet 

Även det andra kvartalet 2011 präglas av ett fortsatt arbete med att återuppbygga 

förtroendet för C2SATs produkter genom att framförallt, tillsammans med potentiella kunder, 

genomföra tester, utvärderingar samt ta fram underbyggande dokumentation.                

Försäljningen under kvartalet var därför, liksom i första kvartalet, ytterst begränsad. 

I kvartalsrapporten för första kvartalet 2011 konstaterade vi att med den positiva respons vi 

trots allt fått av potentiella kunder, så var vi övertygade om att botten passerats.  Under 

andra kvartalet 2011 har C2SAT haft en orderingång om cirka 2,6 Mkr, varav cirka 2,2 Mkr i 

juni. I juli uppgick orderingången till cirka 1,4 Mkr och för augusti månad har en fortsatt 

positiv orderingång noterats. Vi noterar även att antalet förfrågningar ökat markant, om än 

från en låg nivå. Orderstocken per den sista juli 2011 uppgick till cirka 4 Mkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I december 2010 aviserades att vi erhållit en order om sex (6) antenner från LCDC och att 

dessa skulle levereras under andra kvartalet 2011. Detta är en uppföljningsorder på tidigare 

leveranser om tre (3) antenner till ett omfattande nybyggnadsprogram, ett projekt som är 

kraftigt försenat och har p g a omvärldshändelser ytterligare försenats. Överenskomna 

avropstider har överskridits och vi har därför valt att inte inkludera dessa antenner i den 

redovisade orderboken, även om vi fortsatt räknar med att leverera dessa antenner inom en 

inte alltför avlägsen framtid.  

En omfattande kostnadsreduktion har genomförts under första halvåret. Målsättningen har 

varit att drastiskt reducera omkostnadsnivån i C2SAT, utan att negativt påverka bolagets 

framtida leveransförmåga. Genomförda åtgärder ger dock inte synbara resultat förrän i slutet 

av tredje kvartalet 2011 och fullt genomslag först i det fjärde kvartalet.             

Omkostnadsnivån i C2SAT kommer då att ha närmare halverats jämfört med 2010.                      

I andra kvartalet har kostnadsnivån och kassaflöde påverkats negativt av vidtagna åtgärder 

då bolaget belastats med avgångsvederlag och andra kostnader i samband med avslutande 

av anställningar. Vid utgången av tredje kvartalet kommer antalet anställda att ha halverats 

jämfört med motsvarande period 2010. Även övriga omkostnader har då reducerats. 

Vi räknar dessutom med att kunna genomföra ytterligare åtgärder för att reducera bolagets 

omkostnadsnivå. Vi kommer nu även slutföra ett antal åtgärder för att reducera 

tillverkningskostnaderna, då dessa åtgärder krävt investeringar i verktygskostnader har de 

tidigare tillfälligt nedprioriterats medan fokus varit att omsätta och avveckla befintliga lager. 

Kostnadsnivåerna för kvartalet påverkas negativt av kostnader av ”engångskaraktär” om 

cirka 0,8 MSEK. Dels kostnader för att koncentrera produktionen till Singapore från och med 

tredje kvartalet, dels att det i samband med pågående arbete med att uppgradera och 

Försäljning, rullande 12 mån, MSEK 
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certifiera våra antenner genomförts en översyn av bolagets patentportfölj vilket resulterat i att 

det bokförda värdet på vissa äldre patent skrivits ned med cirka 4 Mkr.  

Kvartalets försäljning är cirka 0,0 MSEK (8,7 MSEK) och rörelseresultatet för kvartalet 

uppgår till  - 16,2 MSEK (-11,0 MSEK) inklusive belastningarna med nedskrivningar och 

engångskostnader om totalt 5,8 MSEK och inklusive negativa valutaeffekter om ca 1 MSEK. 

Planenliga avskrivningar är därtill nu väsentligt högre än föregående år. Sedan 2011 skriver 

C2SAT ner på de tidigare aktiverade utvecklingskostnaderna och kostnadsför löpande 

produktutvecklingskostnader, vilket ytterligare påverkar en jämförelse mellan kvartalen.  

I pågående process om att uppnå GVF typgodkännande har tester av vår Ku II antenn och 

dess radioegenskaper framgångsrikt genomförts med EutelSat under juni. EutelSat’s 

representanter har därefter även besökt C2SAT’s produktion i Singapore med gott resultat. 

Endast ett fåtal utestående tester och dokumentation kvarstår och vi räknar med att 

certifieringen kommer kunna vara slutförd inom kort. Gemensamma tester med MRT och 

verifiering av den nu fullt integrerade SolarDish produkten pågår för närvarande inför 

kommande POC installationer.   

Stora delar av sjöfartsmarknaden brottas även fortsättningsvis med otillräcklig lönsamhet, 

vilket resulterat i en generellt lägre marknadsaktivitet för den maritima VSAT marknaden, då 

den allmänna investeringsviljan är begränsad. Den förbättring C2SAT upplever i orderingång 

och försäljning sedan juni är framförallt hänförlig till slutkunder inom olje- och offshoresektorn 

som uppvisar en fortsatt god lönsamhet. 

Likvida medel var vid utgången av kvartalet cirka 1,7 MSEK. En betydande del av bolagets 

finansiella resurser är uppbundna i förskott och varulager motsvarande cirka 23,9 MSEK vid 

utgången av kvartalet. Den orderingång som skett sedan juni månad innebär att de första 

utleveranserna och den fakturering som påbörjats i augusti gör att lagret nu börjat omsättas 

till kundfordringar och likvida medel.  

I april genomfördes en riktad konvertibelemission om 5 MSEK till en icke närstående 

investerare, med en option för denne investerare att teckna för ytterligare 10 MSEK inom   

12 månader. Därtill har ytterligare 3,5 MSEK av den i januari genomförda 

konvertibelemissionen till Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB inbetalts i april, och i 

juni genomfördes ytterligare en riktad emission av konvertibler om 5,3 MSEK till Gestrike 

Invest AB och Hevonen Invest AB för att stärka bolagets likvida medel. 

Då det har tagit längre tid än väntat att återetablera den försäljningstrend som förelåg under 

den första delen av året 2010, revideras den tidigare målsättningen om att sälja minst 100 

antenner under innevarande år. Då orderingång och försäljning kommit igång under det 

tredje kvartalet, och en positiv trend noterats i övrigt, förväntas ändå försäljningen för 

innevarande år överstiga år 2010 års nivåer.  

 

Solna den 30:e Augusti 2011 

 

 

Fredrik Nygren, VD 
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Verksamhetsöversikt koncernen 

Finansiell översikt  
 

Koncernen 

 

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2011 uppgick till 0,0 MSEK (8,7 MSEK) och 

koncernens rörelseresultat uppgick till – 16,2 MSEK (- 11,0 MSEK). Periodens resultat uppgick till       

- 14,6 MSEK (- 10,9 MSEK).  

Under 2011 har bolaget påbörjat avskrivningar av tidigare aktiverade utvecklingsarbeten och 

färdigtutvecklade produkter vilket gör att avskrivningstakten är väsentligt mycket högre än jämförbar 

period föregående år. Sammanlagt utgör dessa ökade avskrivningar - 0,6 MSEK per kvartal.       

Vidare har bolaget gjort en översyn över befintliga och nytillkomna patent och beslutat om att göra 

en större engångsavskrivning om -4,0 MSEK av patenträttigheter under det andra kvartalet 2011.       

Sammantaget gör detta att de immateriella avskrivningarna för patent och utvecklade produkter vid 

en jämförelse med det andra kvartalet 2010 har påverkat rörelseresultatet med - 4,6 MSEK för 

kostnader som tidigare aktiverades och således inte var under avskrivning i 2010.      

Vidare fortsätter arbetet med att flytta produktion från Söderhamn till Singapore, varför inventeringar 

och värdejusteringar av material i komponentlager sker i takt med att material fysiskt flyttas mellan 

produktionsenheter och bolag. Sammanlagt belastar dessa nedskrivningar resultatet i det andra 

kvartalet med uppskattningsvis – 0,8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.  

Lagervärdesjusteringar, nedskrivningar och avskrivningar är inte kassaflödespåverkande.     

Omkostnads- och personalreduktioner har pågått under hela 2011 men ger inte full resultateffekt vid 

en jämförelse med föregående perioder förrän under det tredje och fjärde kvartalet 2011, då 

omstruktureringen är förknippad med en hel del poster av engångskaraktär. 

Då C2SATs produktportfölj anses vara färdigutvecklad aktiveras heller inga ytterligare kostnader för 

utveckling vilket påverkar jämförelsen mellan de totala intäkterna, och därmed även jämförelsen med 

rörelseresultatet, för motsvarande period förra året. I den mån produktutvecklingskostnader kring 

exempelvis certifiering, kostnadsförs numera dessa som löpande omkostnader.       

De aktiverade utvecklingskostnaderna för perioden uppgick därför till 0,0 MSEK (1,6 MSEK).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de kostnadsreduktioner som genomförts under 2011 börjar 

få genomslag i redovisningen framöver vilket direkt påverkar bolagets kassaflöde för omkostnader 

på ett positivt sätt. Samtidigt fortsätter arbetet med att göra översyn av koncernens balansräkning 

och immateriella tillgångar. De justeringar och avskrivningar som görs under kvartalet skapar i sin tur 

bättre lönsamhet i framtiden i form av minskade kommande avskrivningar på IPR och patent.     

 

Moderbolaget 

Moderbolagets, C2SAT holding AB (publ.) 556536 - 0954, intäkter uppgick under det andra kvartalet 

till 0,2 MSEK (0,4 MSEK) och periodens resultat uppgick till - 1,7 MSEK (- 0,6 MSEK) 

Intäkterna avser på dotterbolagen internt vidarefakturerade kostnader. 
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Väsentliga händelser under perioden 
 

Bolaget har under det andra kvartalet utgivit ett antal konvertibellån syftande till att stärka bolagets 

finansiella ställning. 

Den 11:e april 2011 annonserades inbetalning av ett konvertibellån som löper över 36 månader om 

5 MSEK med en möjlighet till ytterligare inbetalning om 10 MSEK i 2012.  

Konverteringskursen fastställdes till 0,13 SEK och konvertibellånet löper med årlig ränta om 10 %.   

Utöver konvertibellånet ovan, fullföljdes även inbetalningar om 3,5 MSEK avseende de 

konvertibellån som kommunicerats i det första kvartalet 2011.   

Löptiden för dessa konvertibler uppgår till 24 månader, med en konverteringskurs om 0,13 SEK per 

aktie och uppbär en årlig ränta om 10 %.   

Den 5:e maj 2011 hölls årsstämma i Stockholm. Årsstämman beslutade om omval av 

styrelseledamöterna Jan Alvén, Carl-Otto Dahlberg, Jan Axel Näsman och Olof Stjernberg samt 

omval av Sigrun Hjelmqvist som styrelsens ordförande. Antalet styrelseledamöter och 

styrelsearvoden i C2SAT är därmed oförändrat jämfört med föregående år.  

På årsstämman beslutades även om ändring av bolagsordningen för att sänka bolagets nominella 

kvotvärde för C2SAT aktien från 0,13 SEK per aktie till 0,02 SEK per aktie. Syftet med transaktionen 

är att omklassificera moderbolaget bundna aktiekapital, till förmån för bolagets fria egna kapital.  

Moderbolagets totala egna kapital förblir oförändrat av transaktionen.      

Vidare beslutade stämman att genomföra en omvänd split om 100:1 för att etablera en mindre volatil 

aktiekurs, syftande till skapa en rimligare prissättning av aktien, återinsätta förutsättningarna för 

likviditetsgarantier i aktien, samt för att underlätta finansieringsaktiviteter och etablering av ett 

kommande optionsprogram för personal och ledande befattningshavare.     

Slutligen beslutades på årsstämman förutsättningar för personalens optionsprogram, vilket 

implementerats och tecknats efter räkenskapsperiodens slut. 

Den 22:a juni 2011 annonserades ytterligare ett konvertibellån som löper över 24 månader om 

totalt 5,3 MSEK. Konverteringskursen fastställdes till 0,08 SEK och konvertibellånet löper med en 

årlig ränta om 10 %.   

 

Händelser efter periodens slut  

  
Efter periodens slut har leveranser av antenner påbörjats till kunder i Sydostasien och 

orderläget förbättrats. Ytterligare leveranser förväntas ske under september månad. 

C2SATs leverans- och orderläge kommer att redovisas löpande omkring den 15:e varje månad.  

Den order som C2SAT erhöll om sex (6) KU bands antenner som annonserades i december 

2010, och med planerad leverans under det första halvåret 2011, har på kundens begäran 

förskjutits till det andra halvåret 2011. 

 Ett “Letter of Intent” (LOI) med huvudägarna av Advanced Inertial Measurement Sweden AB 

(”AIMS”), med ett ägande motsvarande cirka 65 %, har tecknats om att förvärva deras aktier 

samt resterande aktier i AIMS genom en riktad emission, villkorat av att C2SAT då uppnår ett 

ägande om minst 90 % av AIMS.
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Finansiering och likviditet 
 

C2SAT befinner sig fortfarande i ett kritiskt finansieringsläge med avseende på tillgängliga likvida 

medel och finansieringsreserver. Som nämnts i tidigare kvartalsrapport och bolagets årsredovisning 

för 2010 är bolagets löpande finansiering beroende av förmågan att omsätta det lager av färdiga, 

redan producerade antenner, till likvida medel för den löpande driften och fortsatta leveranser.     

Under det första halvåret 2011, då försäljning och leveranser varit mycket begränsade, har bolaget 

finansierat verksamheten med lån och konvertibelutgivning samtidigt som bolaget har prioriterat 

mycket hårt i betalningar gentemot fordringsägare. Detta har skapat osäkerhet kring bolagets 

generella betalningsförmåga. I de flesta fall har överenskommelser om avbetalningsplaner etablerats 

och leverantörsskulderna har löpande reducerats över tid.  Bolaget har dessutom etablerat 

amorteringsfrihet under sex månader gentemot banker och kreditinstitut gällande från juni månad.   

Efter räkenskapsperiodens slut har leveranserna till flera kunder, främst i Sydostasien, återupptagits 

vilket kommer att påverka kapitalinflödet från den operativa verksamheten positivt.   

Det operativa kassaflödet förväntas därför öka under en period då lagren realiseras. Samtidigt dröjer 

det en viss tid från att leverans sker tills kundfordringar omsätts i likvida medel. Bolaget arbetar 

därför med alternativa och kompletterande finansieringar.     

De kostnadsreduktioner som genomförts under 2011 får gradvis genomslag i det löpande 

kassaflödet och förväntas få full effekt under det fjärde kvartalet 2011 vilket ytterligare minskar 

finansieringsbehovet inför hösten och verksamhetsåret 2012.  

Företagsledningen fortsätter arbetet med att rationalisera och effektivisera verksamheten ytterligare 

för att finna en bättre balans mellan bolagets finansieringsmöjligheter och kostnadsläge, men bolaget 

kommer på kort sikt att fortsatt ha ansträngda finanser för den löpande driften och investeringar.  

 

Övrigt 
 
Investeringar  

Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK ( 0,2 MSEK ). 

Periodens investeringar i forskning och utveckling uppgår till 0,0 MSEK ( 1,6 MSEK ). 

 

Investeringarna i produktutveckling utgörs i första hand av nödvändiga certifieringsprocesser 

och investeringar i kvalitets- och produktförbättrande åtgärder, syftande att på sikt öka 

produkternas och bolagets lönsamhet.  

Bolaget har fortsatt arbetet med att uppnå fullständiga certifieringar, men investeringstakten 

påverkas av bolagets finansiella ställning i övrigt. Antennerna är godkända och uppfyller nu de 

kriterier som krävs för certifiering och försäljning av produkterna till marknaden, även om den 

formella certifieringen ännu kan komma att dröja en tid i avvaktan på ökad investeringsförmåga.         
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Organisationsförändringar 

 

Lars Davås frånträder uppdraget som ekonomichef och ansvarig för investerarkontakter per den 

31:a augusti 2011.  

Tills vidare kommer ekonomifunktionen att hanteras av Katja Stenberg som arbetat på C2SAT 

sedan maj 2009. Investerarkontakter hanteras av C2SATs VD, Fredrik Nygren. 

            

Tvister 

 

C2SAT avser att inleda en rättsprocess mot Maritime Communication (Pty) Ltd. Tvisten avser 

fordringar på bolaget om minst 300 kUSD. Under 2009 avbröt C2SAT samarbetet med Maritime 

Communication (Pty) Ltd och tvisten avser utestående betalningar för levererade produkter, jämte 

ränta och kostnader.  

Tvister följs regelbundet upp av koncernstyrelsen.  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Då inga väsentliga förändringar skett under perioden avseende bolagsspecifika risker och 

bolagsspecifika osäkerhetsfaktorer hänvisas därför till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 

2010, samt not 2 riskhantering, för en mer utförlig beskrivning bolagets generella finansiella och 

operationella risker.  

Bolagets finansiering utgör även fortsättningsvis en risk. Även om bolagets operationella 

kassaflöden förväntas öka i samband med kommande leveranser och kundinbetalningar kommer 

ytterligare finansiering i form av konvertibler eller lån att behövas under det 3:e kvartalet.     

Bolaget har i samband med utgivandet av tidigare konvertibellån gett möjlighet till ytterligare 

inbetalningar om 5 + 5 MSEK under september och oktober månad.    

 

Nästa rapporttillfälle 

Delårsrapport för tredje kvartalet, 2011-07-01 till 2011-09-30 presenteras den 30:e november 2011    
 

Kontaktinformation 

Kontaktpersoner 
 

Fredrik Nygren, VD  08-705 95 00,    fredrik.nygren@C2SAT.se 

 

 

mailto:fredrik.nygren@C2SAT.se
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För att erhålla C2SATs pressreleaser och rapporter  
 

Skicka ett e-mail till info@C2SAT.se, skriv Önskar pressrelease,  

alternativt anmäl Dig på www.C2SAT.se.   

 
Allmän information  
 
Moderbolaget C2SAT holding AB (publ), 556536-0954, bedriver genom sina dotterbolag, C2SAT 

communications AB, C2SAT Production AB och C2SAT Asia Pacific Ltd., utveckling, tillverkning och 

försäljning av stabiliserande antennsystem för satellitbaserad bredbandskommunikation.  

C2SAT holding (publ) har ytterligare innehav i bolaget Advanced Inertial Measurement Systems 

Sweden AB (AIMS) med ett ägande om 10,8 % av bolagets aktier.  

Moderbolagets adress är Dalvägen 16, 169 56 Solna. 

Redovisningsprinciper 

Moderbolag och koncern 

 

Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med IFRS sådana de antagits av den EU 

utgivna av IASB och uttalanden utgivna av IFRIC. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 

Delårsrapportering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör 

redovisningsnormen vid upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i not 1 på sidorna 39-43 i 

årsredovisningen för 2010. Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter 31 december 2010 har 

inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- och balansräkningar. Moderbolagets 

finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2  

 

Granskningsrapport 

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

 

Styrelsens försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  

 

 

Stockholm, den 30:e Augusti 2011 

 

 

 

Fredrik Nygren,  VD 

Styrelsen i C2SAT holding AB (publ) 

mailto:info@C2SAT.se
http://www.c2sat.se/
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN 

 

MSEK 

April-juni 

2011 

April-juni 

2010 

Jan-juni 

2011 

Jan-juni 

2010 

Jan-dec 

2010 

Nettoomsättning 0,0 8,7 0,1 17,0 20,9 

Övriga rörelseintäkter* 0,0 2,0 0,2 2,7 6,5 

Summa rörelseintäkter 0,0 10,7 0,3 19,7 27,3 

Direkta kostnader -0,0 -8,4 -0,5 -17,6 - 25,0 

Externa kostnader -3,9 -6,1 -7,3 -10,8 - 20,6 

Personalkostnader -5,8 -5,9 -11,0 -10,8 - 22,6 

Resultatandelar från intresseföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar -5,6 -1,2 -7,3 -2,3 - 4,5 

Övriga rörelsekostnader -1,0 -0,1 -2,1 -0,2 - 0,6 

Summa rörelsens kostnader -16,3 -21,8 - 28,2 - 41,7 - 73,3 

Rörelseresultat -16,2 -11,0 -27,9 -22,0 - 45,9 

Finansiella poster +0,5** -0,1 -0,5 -0,1 - 0,6 

Resultat efter finansiella poster -15,7 -11,1 -28,3 -22,1 - 46,5 

Skatt på periodens resultat 1,2 0,2 1,4 0,4 0,8 

Periodens resultat -14,4 -10,9 -26,9 -21,7 - 45,7 

Övrigt totalresultat** - 0,2 - 0,0 -0,4 0,0 0,1 

Övrigt totalresultat för perioden, netto e. skatt -14,6 -10,9 -27,3 -21,7 - 45,7 

 

Periodens resultat / summa totalresultat hänf. till     

 

Moderbolagets aktieägare -14,6 -10,9 -27,3 -21,7 - 45,7 

Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

*     Innehåller lagerförändringar och aktiverat arbete för egen räkning 

**    Inkluderar omräkningsdifferenser och valutor  
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DATA PER AKTIE  

SEK 

April-Juni 

2011 

April-Juni 

2010 

Jan-Juni 

2011 

Jan-Juni  

2010 

Jan-Dec 

2010 

Resultat per aktie före utspädning -0,02 -0,02 -0,04 -0,05 -0,10 

Resultat per aktie efter utspädning -0,02 -0,02 -0,04 -0,05 -0,07 

Eget kapital per aktie vid periodens slut 0,05 0,10 0,05 0,10 0,09 

Antal aktier vid periodens början 622 998 080 467 248 560 622 998 080 467 248 560 467 248 560 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 622 998 080 467 248 560 622 998 080 467 248 560 545 123 320 

Antal aktier vid periodens slut 622 998 080 467 248 560 622 998 080 467 248 560 622 998 080 

Aktiekurs vid periodens slut 0,10* 0,25 0,10* 0,25 0,10 

 

* 2011-06-30, Köpkurs NGM 

 

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN 

MSEK 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31 

Goodwill 20,8 20,8 20,8 

Immateriella anläggningstillgångar 29,3 34,0 35,7 

Materiella anläggningstillgångar 3,6 5,4 5,0 

Finansiella anläggningstillgångar 0,6 1,6 1,7 

Summa anläggningstillgångar 54,3 61,9 63,2 

Lager samt kortfristiga fordringar 29,3 23,9 32,9 

Likvida medel 1,7 1,7 0,5 

Summa omsättningstillgångar 31,1 25,6 33,3 

Summa tillgångar 85,4 87,4 96,5 

Eget kapital 31,2 47,5 58,5 

Långfristiga räntebärande skulder 31,2 8,9 12,8 

Långfristiga ej räntebärande skulder 0,8 2,7 2,3 

Kortfristiga räntebärande skulder 3,0 8,0 2,3 

Kortfristiga ej räntebärande skulder 19,2 20,5 20,6 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 85,4 87,4 96,5 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I KONCERNEN 

 

MSEK 

Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Balanserad 

vinst inkl. 

periodens 

resultat 

Summa 

Ingående balans per den 2010.01.01     

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 60,7 153,1 -140,4 73,5 

Nyemission 20,2 10,5 0,0 30,7 

Totalresultat för perioden 0,0 0,0 -45,7 -45,7 

Utgående balans per den 2010.12.31 81,0 163,5 -186,0 58,5 

 

 

Ingående balans per den 2010.01.01 

 

  

 

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 60,7 153,1 -140,4 73,5 

Nyemissionskostnader, direkt mot eget kapital 0,0 0,0 -4,3 -4,3 

Totalresultat för perioden 0,0 0,0 -21,7 -21,7 

Utgående balans 2010.06.30 60,7 153,1 -166,4 47,5 

 

 

Ingående balans per den 2011.01.01 

 

  

 

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 81,0 163,5 -186,0 58,5 

Omklassificering av AK enligt stämmobeslut  -68,5 0,0 68,5 0,0 

Totalresultat för perioden 0,0 0,0 -27,3 -27,3 

Utgående balans 2011.06.30 12,5 163,5 -144,8 31,2 
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 

MSEK 

Jan - juni 

2011 

Jan - juni 

2010 

Jan - dec 

2010 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

förändringar av rörelsekapital 

 

-15,1 

 

-19,8 -41,6 

Förändringar av rörelsekapitalet -2,9 10,6 0,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18,0 -9,2 -41,2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,0 -3,5 -9,9 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten + 19,2 + 8,8 45,9 

Periodens kassaflöde  +1,2 -3,9 -5,1 

Likvida medel vid årets början 0,5 5,6 5,6 

Likvida medel vid periodens slut 1,7 1,7 0,5 

 

   

NYCKELTAL 

 

Jan - juni 

2011 

Jan - juni 

2010 

Jan - dec 

2010 

Nettoomsättning MSEK 0,1 17,0 20,9 

Rörelsemarginal % Neg Neg Neg 

Vinstmarginal % Neg Neg Neg 

Avkastning på eget kapital % Neg Neg Neg 

Avkastning på totalt kapital %  Neg Neg Neg 

Soliditet % 37 54 61 

Antal anställda vid periodens slut  19 25 23 
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

MSEK 

Jan - juni 

2011 

Jan - juni 

2010 

Jan - dec 

2010 

Nettoomsättning 0,2 0,8 1,2 

Direkta kostnader 0,0 0,0 0,0 

Externa kostnader -2,5 -1,3 -2,7 

Personalkostnader -0,4 -0,3 -0,9 

Resultatandelar från intressebolag 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar  0,0 0,0 0,0 

Summa rörelsens kostnader -2,9 -1,7 -3,7 

Rörelseresultat -2,7 -0,9 -2,6 

Nedskrivning av aktier i dotterbolag 0,0 0,0 -32,3 

Finansiella poster -0,6* 0,0 -0,0 

Resultat efter finansiella poster -3,2 -0,9 -34,9 

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat -3,2 -0,9 -34,9 

* Avyttring av aktier i Wermtec 

 

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

MSEK 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31 

Finansiella anläggningstillgångar 45,2 46,6 46,4 

Summa anläggningstillgångar 45,2 46,6 46,4 

Fordringar hos dotterbolag 40,8 41,6 32,3 

Kortfristiga fordringar 0,4 1,4 0,5 

Likvida medel  0,0 0,1 0,0 

Summa omsättningstillgångar 41,2 43,1 32,8 

Summa tillgångar 86,4 89,8 79,2 

Eget kapital 77,0 77,4 78,6 

Långfristiga skulder 7,6 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 1,7 12,4 0,7 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  86,4 89,8 79,2 

 

 


