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Ökad försäljning i alla regioner och förbättrad lönsamhet 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 94,7 (85,7) MSEK, varav 48,9 (42,1) MSEK under andra kvartalet 

 Rörelseresultatet uppgick till 9,2 (5,3) MSEK, varav 5,4 (2,4) MSEK under andra kvartalet 

 Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (6,2) procent för perioden och till 11,0 (5,7) procent för andra 

kvartalet 

 Resultat per aktie uppgick till -3,33 (1,44) SEK för perioden och till 0,49 (0,60) för andra kvartalet 

 I lokal valuta ökade omsättningen i perioden med 27 % i USA, 15 % i Europa och med 36 % i Asien 

 Styrelsens långsiktiga finansiella mål är sedan tidigare  att omsättning ska öka med 10-15 % årligen i 

lokal valuta och att rörelsemarginalen ska överstiga 20 % över en konjunkturcykel 

 

 

Väsentliga händelser under perioden 

 Deltaco delades ut till aktieägarna med 19 april 2011 som första handelsdag på First North 

 Northern avyttrades den 15 april 2011 till dess ledning. Avyttringen godkändes av extra 

bolagsstämma den 3 maj 2011 

 Årsstämman den 3 maj 2011 beslutade om namnbyte till IAR Systems Group AB 

 Företaget har lanserat produkter för att stödja utvecklingsmiljö inom Eclipse samt flera viktiga 

produktlanseringar inom ARM och Renesas. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Den 3 maj 2011 införde årsstämman ett incitamentsprogram genom en riktad emission av högst 1 168 

856 teckningsoptioner. Under teckningstiden fram till 7 juli tecknades 1 017 000 (87 %) av optionerna 

av anställda.  
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Andra kvartalet utvecklas positivt i alla regioner. 
Delvis som en följd av en ökad efterfrågan speciellt 
de mer avancerade tillämpningarna men även av en 
önskan från våra kunder om att standardisera på 
våra produkter för att nå en snabbare applikations 
utveckling och därmed ökat behov av service och 
support. Trenden att standardisera märks främst 
inom ARM och Rensesas produktområden. 
 
I andra kvartalet ökade omsättningen med 16 % till 
48,9 MSEK. I lokal valuta ökade omsättningen med 
34 % i USA, 14 % i Europa och 47 % i Asien.  
 
Rörelseresultatet ökade med 125 % till 5,4 MSEK. 
Rörelsemarginalen ökade till 11,0 % att jämföra 
med 5,7 % för andra kvartalet 2010 och 8,3 % för 
första kvartalet 2011.  
 
Vår löpande verksamhet genererade 8,3 MSEK i 
kassaflöde och i slutet av kvartalet hade vi 30,9 
MSEK i kassa och 25,0 MSEK i outnyttjad 
checkräkningskredit, vilket innebär att disponibla 
likvida medel uppgår till 55,9 MSEK.  
 
Marknaden för inbyggda system fortsätter att växa 
som en följd av trenden i digitalisering. Det är 
främst inom mobila och energismarta applikationer 
som vi ser den största efterfrågan. 
 
ARM är ett av de snabbast växande bolagen i 
industrin. Deras teknologi låg bakom 1,1 miljarder 
mobila enheter bara under andra kvartalet.  Vår 
produkt EWARM följer den utvecklingen som vår 
största och snabbast växande produkt. 
  
Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på våra 
produkter även om finansiella oron i världen 
påverkar våra möjligheter att förutspå utvecklingen 
på alla marknader. 
 
Vi planerar för en intensiv höst med rekrytering, 
ökat antal marknadsaktiviteter samt fortsatt 
förädling av vår produktportfölj. 
  
Stefan Skarin, VD på IAR Systems Group AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATSAMMANDRAG, 6 månader 

MSEK 2011 2010 2009 

Omsättning 94,7 85,7 86,1 

Rörelsens kostnader -85,5 -81,4 -84,5 

Rörelseresultat 9,2 5,3 1,6 

    

    

NYCKELTAL, 6 månader  
2011 

 
2010 

 
2009 

Tillväxt, % 11 -0 9 

Rörelsemarginal, % 9,7 6,2 1,9 

Soliditet, % 81 81 80 

Netto räntebärande 
skulder, MSEK 

 
-28,8 

 
-3,3 

 
23,5 

Antal anställda, st 133 129 129 
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Kunder och marknad 
Under det andra kvartalet ökade omsättningen på alla marknader.  

Tillväxten i det andra kvartalet har drivits av den växande ARM 

marknaden samt flera storkundsavtal. Kundrelationer är goda och 

hela 90 % av försäljningen sker till återkommande kunder. För att 

öka antalet licenser till varje kund arbetar vi aktivt för att 

kunderna ska standardisera på vår verktygskedja. Under det 

andra kvartalet tecknade vi 19 enterpriseavtal.  Totalt sett har vi i 

år tecknat 34 enterpriseavtal, jämfört med 25 för helåret 2010. 

Intresset för IAR Systems produkter fortsätter att öka, och vi har 

nu nått över 23.000 nerladdningar av testversioner och en kvarts 

miljon web besökare under andra kvartalet. Bolaget arbetar aktivt 

med att nå fler programmerare och passerade under kvartalet 

114.000 mottagare av sitt månatliga nyhetsbrev.  

 

Utveckling i IAR Systems regioner 
 
 

 

 

 

 

 

 

I lokal valuta ökade omsättningen med 27 % för perioden 

Ökat andelen stora kunder, tex flygindustrin 

Ökande  försäljning av Renesas produkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lokal valuta ökade omsättningen med 15 % för perioden 

Inledde direktförsäljning i Sverige 

Etableringen i Frankrike utvecklas positivt 

 

 

 

 

 

 

 

 



I lokal valuta ökade omsättningen med 36 % för perioden 

Jordbävningen i Japan påverkade inte kvartalet 

Tillväxten drivs av ARMs ökning i Asien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asien redovisade störst tillväxt för kvartalet. Även USA redovisade 

tillväxt vilket betyder att USA fortsatt är vår största marknad. 

 
 
Produkt och teknik 
Under kvartalet har ett antal nya tekniska lanseringar genomförts. 

Några av de mer betydande lanseringarna är: 

 Flera nyheter inom power debugging teknologin för att 

analysera strömförbrukningen i chip.  

 Utökat stöd för ARMs mest avancerade chip, så kallade 

Cortex A8/A9 för hög datorprestanda och låg 

energiförbrukning och som ofta används för bärbar 

konsumentelektronik och medicinteknik. 

 Stöd för Texas Instruments senaste ultra-low power 

chip.  

 Integration av ett versionshanteringsverktyg  

(Subversions) för kunder som driver projekt med 

många programmerare i olika länder.  

 Tre nya utvecklingskit för ARM arkitekturer lanserade 

för chip från Texas Instrument, STMicroelectronics, och 

Fujitsu. Dessa förenklar för utvecklare att utvärdera 

chip och mjukvara.  

 De amerikanska företagen Qualcom och On 

Semiconductors valde under kvartalet att börja 

distribuera IAR Systems mjukvara som en del av deras 

lösningar. 

 Stöd för Eclipse utvecklingsmiljö i Renesas RL78. 

 

IAR Systems power debugging teknologi har vunnit flera 

internationella priser, nu senast från den franska 

Elektroniktidningen Electron d'Or.   

Teknologin kallas power debugging och innebär att 

strömförbrukningen kopplas direkt till koden, vilket gör att 

programmeraren enkelt kan se vilka kodrader som utlöser högre 

förbrukning. 

 

 

 

 



 

Finansiell information  JANUARI – JUNI 2011
Redovisning av utdelad respektive avyttrad verksamhet 

Verksamheterna i Deltaco AB respektive Northern Parklife AB 

med tillhörande dotterbolag har utdelats respektive avyttrats 

under perioden. Resultatet från dessa verksamheter redovisas 

under posten resultat från utdelade respektive avyttrade 

verksamheter. Resultaträkning och kassaflödesanalyser för 2010 

har omräknats. 

 

Kvarvarande verksamhet omfattar IAR Systems samt centrala 

funktioner i moderbolaget. Som jämförelsetal i den följande 

finansiella informationen avses kvarvarande verksamhet om inget 

annat anges. 

 

Kassaflöde och likvida medel 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 

perioden till 8,3 (6,1) MSEK, varav 13,6 (3,7) MSEK under andra 

kvartalet. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 

perioden till -4,5 (-6,0) MSEK, varav -2,5 (-5,0) MSEK under andra 

kvartalet. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 

perioden till 7,2 (-3,6) MSEK, varav 0,0 (-2,3) MSEK under andra 

kvartalet. 

Den 30 juni uppgick nettokassan till 28,8 (3,3) MSEK. Därutöver 

innehas 634.600 egna aktier. 

Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 30,9 (19,9) MSEK, 

samt outnyttjade kreditlimiter till 25,0 (38,3) MSEK. Totalt 

uppgick därmed koncernens disponibla likvida medel till 55,9 

(58,2) MSEK. 

I samband med kvartalsskiftet har koncernen bytt huvudbank till 

SEB. 

 

Goodwill 

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet 

överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det 

förvärvade dotterbolagets identifierade nettotillgångar vid 

förvärvstillfället. Goodwill testas årligen för att identifiera 

eventuella nedskrivningsbehov och redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.  

Goodwill uppgick per den 30 juni 2011 till 97,4 MSEK för IAR 

Systems.  

 

Uppskjuten skattefordran 

Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag 

redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att 

underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida 

beskattning. Den 30 juni 2011 uppgick koncernens ansamlade 

underskottsavdrag till cirka 287 MSEK. I balansräkningen 

redovisas det för närvarande bedömda värdet av dessa 

underskott till 69,2 (90,1) MSEK.  

 

 

 

Investeringar och finansiering 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden 

netto till -1,3 (-0,7) MSEK. Investeringar i immateriella tillgångar 

uppgick under perioden till -3,2 (-5,3) MSEK. Soliditeten uppgick 

till 81 (81) procent den 30 juni 2011. Ställda säkerheter minskade 

under perioden med 0,6 MSEK och uppgick till 3,5 (2,7) MSEK den 

30 juni 2011. Inga förändringar har skett i redovisade 

ansvarsförbindelser. 

 

Personal 

Antalet anställda i IAR Systems (inklusive centralt) uppgick vid 

periodens utgång till 133 (130). Medelantalet anställda under 

perioden uppgick till 133 (129) personer.  

 

Moderbolaget  

Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning, ekonomi 

och IR/PR. Moderbolagets nettoomsättning, vilken är koncern-

intern, uppgick för perioden till 7,9 (6,4) MSEK. Resultatet efter 

finansiella poster uppgick till  -33,8 (-0,9) MSEK. 

Netto investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 

-0,0 (-0,1) MSEK. Den 30 juni 2011 uppgick likvida medel till 0,3 

(0,3) MSEK samt outnyttjade kreditlimiter till 25,0 (38,3) MSEK. 

Totalt uppgick därmed moderbolagets disponibla likvida medel 

till 25,3 (38,6) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid 

periodens utgång till 4 (3). 

 

Ledningsgrupp 

Koncernens ledningsgrupp har utökats i samband med att bolaget 

fokuserar på IAR Systems. Koncernens ledningsgrupp består av 

Stefan Skarin VD och Stefan Ström CFO som sedan tidigare har 

samma funktioner inom moderbolaget. Från och med den 3 maj 

tillkom också Lena Forssblad HR ansvarig, Petter Edman CTO, 

Fredrik Medin marknadschef och Mats Ullström produktchef som 

alla sedan tidigare har samma funktioner inom IAR Systems AB. 

 

Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 

Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana 

de antagits av EU. Vidare har rekommendation från Rådet för 

finansiell rapportering, RFR 1 avseende Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner tillämpats. Denna delårsrapport 

är för koncernen upprättad i överensstämmelse med 

Årsredovisningslagen (ÅRL) och IAS 34 Delårsrapportering och 

för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet 

för finansiell rapportering rekommendation RFR 2, Redovisning 

för juridiska personer.  

De ändringar av IFRS som träder i kraft 2011 har inte påverkat 

koncernens redovisning under perioden. Således överensstämmer 

koncernens redovisningsprinciper med de som tillämpades 

föregående år. 

 

 

 

 



 

IAR Systems Groups aktie 

IAR Systems Groups B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Small 

Cap. Aktiekursen har under perioden varierat från 17,37 (12,19) 

SEK som lägst och till 23,60 (15,96) SEK som högst. Kursen var 

den 30 juni 23,60 (14,18) SEK. IAR Systems Groups börsvärde 

uppgick den 30 juni 2011 till 261 (157) MSEK. 

Under perioden har dotterbolaget Deltaco AB delats ut till 

aktieägarna. Deltaco AB är listat på NASDAQ OMX First North 

sedan april 2011. Deltacos aktiekurs och börsvärde uppgick vid 

listningen till 18,80 SEK respektive 208 MSEK. Jämförelsetalen har 

omräknats med anledning av utdelningen. 

Antalet aktieägare i IAR Systems Group uppgick den 30 juni 2011 

till 9.685 (10.698). Av dessa hade 535 (607) fler än 1.000 aktier 

vardera. Utländska ägares innehav uppgick till cirka 29 (20) 

procent av aktiekapitalet och 34 (26) procent av rösterna.   

Under perioden har inte några aktier återköpts. Totalt har dock 

634.600 B-aktier till ett totalt värde av 30,1 MSEK återköpts per 

den 30 juni 2011. Dessa aktier ingår inte i aktieinformationen för 

den 30 juni 2011. 

IAR Systems Groups aktiekapital uppgick den 30 juni 2011 till 

116.885.614 SEK, fördelat på 11.688.561 antal aktier, varav 

100.000 av serie A och 11.588.561 av serie B. Av dessa ägs, efter 

återköp, 634.600 B-aktier av IAR Systems Group. Detta innebär att 

antalet B-aktier på marknaden uppgick till 10.953.961 den 30 juni 

2011. 

 

Kursutveckling januari – juni 2011 (återinvesterade värden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrastämma i januari 2011 

Stämman fattade beslut om att minska reservfonden i IAR 

Systems Group AB AB med 270 200 041 kronor för återbetalning 

till aktieägarna 

genom sakutdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Deltaco AB 

(namnändrat från TurnIT AB) samt avsättning till fri fond att 

användas enligt beslut av bolagsstämman. Bolagsverket gav i april 

månad tillstånd att minska reservfonden i enlighet med detta 

beslut.  Avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Deltaco var 

den 14 april. Utdelningen av aktierna i Deltaco omfattas av den så 

kallade Lex ASEA, vilket innebär att utdelningen är skattefri i 

Sverige. Utdelningen innebar att varje aktie oavsett serie i IAR 

Systems Group AB (publ) gav rätt till en aktie i Deltaco. 

 

 

 

Årsstämma 2011 

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Larsson, Karin 

Moberg Jonas Mårtensson och Stefan Skarin samt nyvaldes 

Markus Gerdien. Stämman utsåg Peter Larsson till styrelsens 

ordförande.  

Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår med en årlig 

ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till 

övriga ledamöter 125 000 kronor per person. Inget arvode 

utbetalas till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget. 

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning, varvid 

styrelsens ordförande skall sammankalla de tre röstmässigt 

största aktieägarna i bolaget, vilka sedan utser en ledamot var till 

valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att 

ingå i valberedningen. 

Beslut fattades om att ingen utdelning lämnas. 

Årsstämman beslutade att bolaget skall emittera högst 1 168 856  

teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en B-

aktie i IAR Systems Group AB. Teckningskursen skall motsvara 

150 procent av genomsnittlig börskurs för IAR Systems Groups B-

aktie under perioden 7 juni – 17 juni 2011. 

Teckningsberättigad är det helägda dotterbolaget IAR Systems  AB 

med rätt och skyldighet att erbjuda de anställda i koncernen att 

förvärva teckningsoptionerna till marknadsmässig premie. 

Årsstämman godkände även vidareförsäljning av 

teckningsoptionerna i enlighet med programmet. 

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa 

årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission 

av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av bolagets 

befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot 

apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra 

förvärv med betalning genom apportemission. 

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om att förvärva 

sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid 

var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme 

i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades 

styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som 

likvid vid förvärv av företag eller verksamhet. 

 

Extrastämma i maj 2011 

En extra bolagsstämma hölls i direkt anslutning till årsstämma 

den 3 maj 2011. På den extra bolagsstämman godkändes 

avyttringen av aktierna i Northern Parklife AB. 

 

Avyttring av Northern Parklife AB 

Northern avyttrade till dess ledning, vilket godkändes av extra 

bolagsstämma den 3 maj 2011. Utöver en mindre initial 

köpeskilling tillkommer en tilläggsköpeskilling av 80% av 

framtida utdelningar samt 80% av värdet vid en eventuell 

framtida avyttring (minus den initiala köpeskilling). 

Resultateffekten (rapporteras i resultat från verksamhet för 

utdelning/avyttring) uppgick till - 45 MSEK i det första kvartalet 

baserat på den initiala köpeskillingen, varefter framtida 

tilläggsköpeskillingar medför i sin helhet positivt resultat.  

 

 

 



 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Marknaden för IAR Systems programvaror utvecklas snabbt 

och prognoser om den framtida utvecklingen är därför 

förknippade med osäkerhet. IAR Systems Groups bedömning är 

att inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer har förändrats 

eller tillkommit utöver de som beskrivs i årsredovisningen för 

2010 under avsnittet ”Verksamhetens risker” på sida 14 samt i 

not 2 på sidorna 39-41. Inga väsentliga förändringar har 

uppkommit därefter. 

 

Framtidsutsikter 

Styrelsen gör en bedömning att både omsättning och resultat 

kommer att öka för 2011 i jämförelse med 2010.  

Styrelsens långsiktiga finansiella mål är att IAR Systems 

omsättning ska öka med 10-15 % årligen i lokal valuta och att 

rörelsemarginalen ska överstiga 20 % över en konjunkturcykel. 

 

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffnings-

utgift för aktie med anledning av utdelning av aktier i Deltaco  

Av anskaffningsutgiften för aktier i IAR Systems Group bör 55 

procent hänföras till dessa aktier och 45 procent till erhållna 

aktier i Deltaco AB. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Den 3 maj 2011 införde årsstämman ett incitamentsprogram 

genom en riktad emission av högst 1 168 856 teckningsoptioner. 

Under teckningstiden fram till 7 juli tecknades 1 017 000 (87 %) 

av optionerna av anställda.  

 

Intygande 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att 

delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 

de företag som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm, onsdagen den 24 augusti 2011 

 

Stefan Skarin  Peter Larsson  

Vd och koncernchef Styrelseordförande 

 

Markus Gerdien  Karin Moberg 

Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

Jonas Mårtensson 

Styrelseledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskningsrapport 

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för IAR 

Systems Group AB för perioden 1 januari till 30 juni 2011. Det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i 

enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att 

uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad 

på vår översiktliga granskning. 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard 

för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av 

finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 

översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 

hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och 

redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta 

andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning 

har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 

ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som 

vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 

skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 

omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en 

revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 

granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 

grundad på en revision har. 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens 

del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för 

moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Uppsala den 24 augusti 2011 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

 

 

Lars Kylberg   

Huvudansvarig revisor 

 

Finansiell kalender 2011 
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RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN 6 månader jan-jun 3 månader apr-jun                 Helår 

MSEK 2011 2010 2011 2010  2010 

Nettoomsättning 94,7 85,7 48,9 42,1 177,9 

Rörelsens kostnader -83,0 -78,6 -42,2 -38,9 -161,8 

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -0,8 -0,7 -0,4 -0,3 -1,2 

Avskrivningar immateriella tillgångar -1,7 -1,1 -0,9 -0,5 -3,0 

Rörelseresultat  9,2 5,3 5,4 2,4 11,9 

Resultat från finansiella investeringar  -0,2 0,2 -0,1 0,2 0,0 

Resultat efter finansiella poster  9,0 5,5 5,3 2,6 11,9 

Resultat från utdelad respektive avyttrad verksamhet  -45,8 10,4 0,0 4,0 8,9 

Resultat efter finansiella poster -36,8 15,9 5,3 6,6 20,8 

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat -36,8 15,9 5,3 6,6 20,8 

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -3,33 1,44 0,49 0,60 1,88 

     RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 6 månader jan-jun 3 månader apr-jun                 Helår 

MSEK 2011 2010 2011 2010  2010 

Periodens resultat -36,8 15,9 5,3 6,6 20,8 

Periodens övriga totalresultat 

 

  

     Valutakursdifferenser 0,2 0,6 0,2 0,5 -0,4 

Summa övrigt totalresultat 0,2 0,6 0,2 0,5 -0,4 

Periodens totalresultat -36,6 16,5 5,5 7,1 20,4 

Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -36,6 16,5 5,5 7,1 20,4 

    KASSAFLÖDEN, KONCERNEN 6 månader jan-jun 3 månader apr-jun                 Helår 

MSEK 2011 2010 2011 2010  2010 

Inbetalningar från kunder 90,7 96,0 47,5 47,3 197,8 

Utbetalningar till leverantörer och anställda -81,3 -90,0 -33,6 -43,8 -182,6 

Erhållen ränta 0,3 0,1 0,0 0,1 0,3 

Erlagd ränta -0,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 

Betald inkomstskatt -1,0 0,0 -0,2 0,1 -1,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,3 6,1 13,6 3,7 13,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten för utdelad/avyttrad 

verksamhet 8,5 -8,3 0,0 -0,4 6,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten totalt 16,8 -2,2 13,6 3,3 19,8 

  

  

  Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1,3 -0,7 -0,7 -0,5 -2,8 

Investeringar i immateriella tillgångar -3,2 -5,3 -1,8 -4,5 -9,8 

Övrigt - - - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,5 -6,0 -2,5 -5,0 -12,6 

Kassaflöde från investeringsverksamheten för utdelad/avyttrad 

verksamhet -0,9 -2,9 0,0 -2,0 -8,6 

Kassaflöde från investeringsverksamheten totalt -5,4 -8,9 -2,5 -7,0 -21,2 

  

  

  Återköp av egna aktier - - - - - 

Utdelning - -13,8 - -13,8 -13,8 

Förändring av finansiella skulder 7,2 10,2 0,0 11,5 10,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,2 -3,6 0,0 -2,3 -3,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten för utdelad/avyttrad 

verksamhet -39,7 -0,6 -40,0 -0,8 -4,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten totalt -32,5 -4,2 -40,0 -3,1 -7,2 

  

  

  Periodens kassaflöde -21,1 -15,3 -28,9 -6,8 -8,6 

Likvida medel vid periodens ingång 52,0 60,6 59,8 52,1 60,6 

Likvida medel vid periodens utgång 30,9 45,3 30,9 45,3 52,0 

    LIKVIDA MEDEL, KONCERNEN 6 månader jan-jun          3 månader apr-jun                 Helår 

MSEK 2011 2010 2011 2010 2010 

Likvida medel vid periodens slut fördelar sig enligt följande 

 

  

  Likvida medel vid periodens slut 30,9 45,3 30,9 45,3 52,0 

Likvida medel som ingår i posten tillgångar som innehas för utdeln/avyttr - 25,4 - 25,4 32,0 

Summa likvida medel  30,9 19,9 30,9 19,9 20,0 

Outnyttjade krediter 25,0 38,3 25,0 38,3 40,4 

Summa disponibla likvida medel 55,9 58,2 55,9 58,2 60,4 

    



 

BALANSRÄKNINGAR, KONCERNEN       

MSEK 

 

110630 100630 101231 

TILLGÅNGAR 

 

 

  Anläggningstillgångar 

 

 

  Goodwill 

 

97,4 288,4 132,1 

Övriga immateriella tillgångar 

 

25,0 34,8 26,7 

Materiella anläggningstillgångar 

 

5,1 54,4 5,9 

Finansiella anläggningstillgångar 

 

76,0 107,9 80,7 

Summa anläggningstillgångar 

 

203,5 485,5 245,4 

  

 

  Omsättningstillgångar 

 

 

  Varulager 

 

2,8 90,0 1,9 

Övriga omsättningstillgångar 

 

13,9 27,8 15,6 

Kundfordringar 

 

24,5 88,3 33,8 

Kassa och bank 

 

30,9 45,3 25,1 

Summa omsättningstillgångar 

 

72,1 251,4 76,4 

  

 

  Tillgångar som innehas för utdelning/avyttring 

 

- - 422,4 

  

 

 

 

  

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

275,6 736,9 744,2 

  

 

  EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

 

  Summa eget kapital 

 

222,0 594,6 598,5 

  

 

  Långfristiga skulder 

 

 

  Räntebärande skulder 

 

1,6 25,5 2,0 

Uppskjuten skatt 

 

3,6 7,6 4,8 

Summa långfristiga skulder 

 

5,2 33,1 6,8 

  

 

  Kortfristiga skulder 

 

 

  Leverantörsskulder 

 

7,1 32,7 14,1 

Räntebärande skulder 

 

0,5 16,5 10,3 

Övriga kortfristiga skulder 

 

40,8 60,0 46,8 

Summa kortfristiga skulder 

 

48,4 109,2 71,2 

  

 

  Skulder som innehas för utdelning/avyttring 

 

- - 67,7 

  

 

 

 

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

275,6 736,9 744,2 

Ställda säkerheter 

 

3,5 102,6 4,1 

Ansvarsförbindelser 

 

- - - 

     FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERNEN 6 månader jan-jun 3 månader apr-jun                 Helår 

MSEK 2011 2010 2011 2010 2010 

Eget kapital vid periodens början 598,5 591,9 556,4 601,3 591,9 

Utdelning -339,9 -13,8 -339,9 -13,8 -13,8 

Periodens totalresultat -36,6 16,5 5,5 7,1 20,4 

Eget kapital vid periodens slut 222,0 594,6 222,0 594,6 598,5 

    

   KONCERNENS NYCKELTAL 1) 6 månader jan-jun 3 månader apr-jun                 Helår 

  2011 2010 2011 2010 2010 

Bruttomarginal, %  12,4 8,3 13,7 7,6 9,1 

Rörelsemarginal, %  9,7 6,2 11,0 5,7 6,7 

Vinstmarginal, %  9,5 6,4 10,8 6,2 6,7 

Kassaflöde, %  8,8 7,1 27,8 8,8 7,8 

Soliditet, %  80,6 80,7  

 

80,4 

Räntabilitet på eget kapital, %  2,2 2,7 1,4 1,1 3,5 

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %  2,3 2,4 1,4 1,0 3,5 

Räntetäckningsgrad, ggr  23,0 115,6 111,4 73,2 98,5 

Sysselsatt kapital, MSEK  224,2 636,6  

 

610,8 

Netto räntebärande skulder, MSEK  -28,8 -3,3  

 

12,8 

Nettoskuldsättningsgrad, ggr  -0,13 -0,01  

 

0,02 

Antalet anställda vid periodens utgång, st.  133 130  

 

133 

Antalet anställda medeltal, st.  133 129 133 129 132 

Omsättning per anställd, MSEK  0,7 0,7 0,4 0,3 1,3 

1 ) Nyckeltalen för 2011 har beräknats exklusive verksamhet för utdelning/avyttring. 
 

    

 

  



 

AKTIEDATA 6 månader jan-jun 3 månader apr-jun Helår 

  2011 2010 2011 2010 2010 

Eget kapital per aktie, SEK 20,09 53,81  

 

54,16 

Antalet aktier vid periodens slut, miljoner 11,05 11,05  

 

11,05 

Genomsnittligt antal aktier, miljoner 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05 

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, SEK 0,75 0,55 1,23 0,33 1,25 

Resultat per aktie, SEK -3,33 1,44 0,49 0,60 1,88 

 

  

KONCERNEN              Omsättning, totalt per kvartal              Rörelseresultat, totalt  per kvartal  

MSEK Kv. I Kv. II Kv. III Kv. IV Helår Kv. I Kv. II Kv. III Kv. IV Helår 

2009 44,6 41,5 41,4 41,1 168,6 1,8 -0,2 3,7 1,9 7,2 

2010 43,6 42,1 44,2 48,0 177,9 2,9 2,4 4,4 2,2 11,9 

2011 45,8 48,9 

  

 3,8 5,4   

    RESULTATRÄKNINGAR, MODERBOLAGET 

 

 6 månader jan-jun                 Helår 

MSEK 

 

 2011 2010 2010 

Nettoomsättning 

 

 7,9 6,4 14,2 

Rörelsens kostnader 

 

 -8,3 -7,3 -17,4 

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 

 

 -0,1 -0,1 -0,2 

Övriga rörelsekostnader 

 

 - - -8,1 

Rörelseresultat 

 

 -0,5 -1,0 -11,5 

Resultat från finansiella investeringar 

 

 -33,3 0,1 -1,5 

Resultat efter finansiella poster 

 

 -33,8 -0,9 -13,0 

Skatt 

 

 0,0 0,0 8,1 

Periodens resultat 

 

 -33,8 -0,9 -4,9 

  

 

  MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

 

6 månader jan-jun                 Helår 

MSEK 

 

2011 2010  2010 

Periodens resultat 

 

-33,8 -0,9 -4,9 

Periodens övriga totalresultat 

 

 

     Koncernbidrag, netto 

 

 - - 1,6 

Summa övrigt totalresultat 

 

 - - 1,6 

Periodens totalresultat 

 

 -33,8 -0,9 -3,3 

  

 

  BALANSRÄKNINGAR, MODERBOLAGET       

MSEK 

 

110630 100630 101231 

TILLGÅNGAR 

 

 

  Anläggningstillgångar 

 

 

  Materiella anläggningstillgångar 

 

0,3 0,5 0,4 

Aktier i dotterbolag 

 

162,3 414,3 414,3 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 

 

73,1 70,4 76,5 

Summa anläggningstillgångar 

 

235,7 485,2 491,2 

  

 

  Omsättningstillgångar 

 

 

  Fordringar hos dotterbolag 

 

3,6 3,8 6,0 

Övriga omsättningstillgångar 

 

4,4 10,4 3,4 

Kassa och bank 

 

0,3 0,3 0,3 

Summa omsättningstillgångar 

 

8,3 14,5 9,7 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

244,0 499,7 500,9 

  

 

  EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

 

  Summa eget kapital 

 

222,0 485,1 483,2 

  

 

  Kortfristiga skulder 

 

 

  Leverantörsskulder 

 

0,6 1,4 3,8 

Räntebärande skulder 

 

18,6 11,7 9,6 

Övriga kortfristiga skulder 

 

2,8 1,5 4,3 

Summa kortfristiga skulder 

 

22,0 14,6 17,7 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

244,0 499,7 500,9 

 
  



 

 

2006 2007 2008 2009 2010

8-bit 16-bit 32-bit

Intäktsfördelning 8/16/32-bit

OM IAR SYSTEMS 
Intoi blev IAR Systems Group 
Intoi förvärvade IAR Systems 2005 och har varit 
drivande i bolagets ompositionering från en mer 
konsultinriktad verksamhet till ett renodlat 
mjukvaruföretag. För att fokusera på IAR 
Systems delade Intoi ut Deltaco och avyttrade 
Northern i april.  
 
Renodlingen avslutades under första kvartalet 
och är nu helt fokuserade på IAR Systems . Intoi 
har som ett resultat av renodlingen även bytt 
namn till IAR Systems Group AB. 
 
Affärsmodell och produkt 
IAR Systems produkter är mjukvara används för 
att programmera inbyggda system som styr 
produkter inom till exempel industriautomation, 
medicinteknik, konsumentelektronik och 
fordonsindustrin. Vi är i teknologins framkant 
med mjukvaruverktyg som stödjer de flesta av 
världens chiptillverkare och därmed inbyggda 
system.  
 
IAR System växer snabbare än marknaden och 
har god potential för fortsatt tillväxt. 
Affärsmodellen bygger på en mjukvara i ett 
standardutförande vilket betyder att alla kunder 
i princip använder samma produkt. Dessutom 
har vi förstärkt skalbarheten i affärsmodellen 
genom att öka andelen licenser från 62% till 
88% av omsättningen. Detta ger en hög 
bruttomarginal och skapar en skalbar 
affärsmodell med stora möjligheter till ökande 
lönsamhet.  
 
Mjukvaran är väl etablerad och används av över 
120 000 programmerare hos  
14 000 olika företag i alla industrier i hela 
världen.  
 
IAR Systems mjukvara finns för ett stort antal 
chip som kan fördelas i 8-, 16- och 32-bitars 
chip. Bolagets satsning på de mer avancerade 
systemen baserade på 32-bitars arkitektur har 
varit mycket framgångsrik. Under de senaste 
åren har merparten av tillväxten drivits av 32-
bitars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår marknadsposition är starkast inom de mest 
avancerade systemen för 32-bitars chip (ofta 
ARM-baserade) som nu står för 58 % av 
omsättningen. 
 
 

 
 
 
Kunder och försäljning 
IAR Systems mjukvara används av många av 
världens största bolag, men också av tusentals 
små och medelstora företag som utvecklar 
digitala produkter. De 14 000 kunderna finns i 
alla industrier och i alla världens regioner. 
 
IAR Systems kombinerar bra intag av nya 
kunder med mycket goda kundrelationer. Hela 
90% av all försäljning sker till återkommande 
kunder.  
 
IAR Systems arbetar aktivt med att sälja flera 
licenser till varje kund. Målet är att kunderna ska 
standardisera på IAR Systems verktygskedja. 
 
Ekosystem 
IAR Systems är navet i ett kraftfullt ekosystem 
av partners. Detta inkluderar världens alla stora 
chiptillverkare, däribland ST, Texas Instruments, 
NXP, Renesas, Freescale, Toshiba, Fujitsu och 
Atmel och leverantörer av realtids-
operativsystem, middle-ware. Det nära 
samarbetet ger IAR Systems resurser, kunskap 
och försäljningsmöjligheter. Men framförallt 
säkerställer det att IAR Systems mjukvara 
stödjer flest chip i flest arkitekturer av alla 
verktyg på marknaden. Med IAR Systems 
mjukvara kan kunden arbeta i samma miljö för 
alla chip för sina nuvarande och framtida 
projekt. 
 
ARM 
ARM är ett brittiskt företag som utvecklat en 
standard för chip. Alltfler chiptillverkare baserar 
sina chip på ARMs design   
IAR Systems ger sedan flera år stöd för ett brett 
spektrum av ARM-chip. IAR Systems ger alltid 
stöd för det bredaste urvalet av ARM-chip och 
lanserar ofta sina innovationer först för ARM-
chip. Detta har visat sig vara mycket 
framgångsrikt och ARM är en hävstång för IAR 
Systems tillväxt. 
 


