
Första halvåret i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 120,3 msek 
(134,3). Resultat efter finansiella poster var 
3,5 msek (-10,5).

• Pär-Ola Andersson tillträdde som verk-
ställande direktör och koncernchef i Tha-
lamus Networks ab i slutet av maj.

• Rörelseresultatet för det första halvåret 
uppgick till -11,6 msek (-19,0) och inklu-
derar resultat från avyttring av bolag med 
5,3 msek (-).

• Resultat per aktie uppgick till 0,43 sek 
(-1,12).

• Strukturella förändringar har skett i syfte 
att renodla koncernens verksamhet. Av-
yttring har skett av den norska konsult-
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Marknaden

Den hittills svaga konjunkturen och den av-
vaktande inställningen hos kunderna har 
påverkat koncernens affärsvolym. Från och 
med det andra kvartalet i år ser bolaget en 
positiv utveckling med ökad aktivitet och 
efterfrågan från kunderna.

Väsentliga händelser under perioden 
1 januari – 30 juni

Under det andra kvartalet har Fiberdata 
erhållit flera betydelsefulla uppdrag. Bland 
annat har avtal tecknats med Värnamo En-
ergi om ombyggnation av det kommunala 
stadsnätet. Vidare har Härryda Kommun 

Andra kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 63,6 msek 
(65,8).

• Rörelseresultatet för det andra kvartalet 
uppgick till -1,8 msek (-12,1) och 
inkluderar resultat från avyttring av 
bolag med 5,3 msek (-).

• Resultat per aktie uppgick till 0,25 sek 
(-0,36).

verksamheten och verksamheten inom 
styr- och reglerteknik. 

• Under juni månad har Fiberdata tecknat 
avtal om flera betydelsefulla uppdrag:

• Med Värnamo Energi gällande om-
byggnation av det kommunala stads-
nätet.

• Med Härryda kommun om totalentre-
prenad för nätverksuppbyggnad inom 
kommunen.

• Avropsavtal med GothNet för produk-
ter gällande bredband och kabel-tv via 
fiber.

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång

• Fiberdata har fått fortsatt förtroende av 
Halmstads stadsnät, Hitnet, för drift av 
det operatörsneutrala stadsnätet.

• Fiberdata har tecknat avtal med Sala 
Heby Energi Bredband gällande teknisk 
lösning för kommunens telefoni. Det 
totala ordervärdet är cirka 8 msek.



2

THALAMUS NETWORKS AB (publ) 
Org.nummer 56394-1987

valt att anlita Fiberdata för en totalentrepre-
nad gällande stadsnätet för den kommunala 
förvaltningen. Samarbetet med GothNet har 
utvidgats genom att ett avropsavtal tecknats 
gällande produkter för bredband och kabel-
tv via fiber för ett flertal områden i Göte-
borgsområdet.

Pär-Ola Andersson tillträdde i slutet av maj 
månad som vd och koncernchef för Thala-
mus Networks ab. Pär-Ola Andersson är 
en av grundarna av bolaget och tillika stor 
ägare och styrelseledamot samt har tidi-
gare även varit vd för Thalamus Operations 
ab och Thalamus Control ab. Arbetet med 
omstrukturering av Fiberdata fullföljs och 
en förstärkning av säljorganisationen, samt 
rekrytering av en ny vd pågår.

Under det andra kvartalet har åtgärder 
vidtagits för att renodla och koncentrera 
företagets resurser till kommunikationslös-
ningar och tjänster för stadsnät och företag. I 
slutet av juni tecknades avtal om försäljning 
av det helägda norska konsultbolaget ITR 
as till it-konsultbolaget Egroup asa. Avtalet 
förutsatte ett godkännande av den norska 
konkurrensmyndigheten, vilket har erhållits 
efter delårsperiodens utgång. Vidare beslu-
tades i juni att avveckla verksamheten inom 
dotterbolaget Thalamus Consulting ab. Verk-
samheten inom styr- och reglerutrustning för 
fastigheter, va-verk och processindustri har 
avyttrats. Thalamus kommer dock även fort-
sättningsvis, via samarbetsavtal, att kunna 
tillhandahålla dessa tjänster.

MKB Fastighets ab har under rapportpe-
rioden inlett en skadeståndsprocess mot 
Fiberdata ab med anledning av tidigare 
nätverksleverans under år 2000. Den tidigare 
ägaren, TurnIT ab, har i aktieöverlåtelseavtal 

garanterat att hålla Thalamus skadelöst i 
denna tvist. Uppfattningen är att kraven är 
ogrundade.

Nettoomsättning och resultat

Koncernen

Nettoomsättningen minskade med 10,4 pro-
cent under det första halvåret i jämförelse 
med motsvarande period föregående år och 
uppgick till 120,3 msek (134,3). 

Rörelseresultatet för delårsperioden var 
-11,6 msek (-19,0). I rörelseresultatet ingår ett 
positivt resultat om 5,3 msek från avyttring 
av den norska verksamheten, ITR as.

Det operativa rörelseresultatet för enheter 
som avyttrats och avvecklats under det andra 
kvartalet uppgick för perioden januari – juni 
till sammanlagt -2,6 msek.

De neddragningar och anpassningar av 
organisationen som skedde under 2003 med 
syfte att anpassa den till en lägre affärsvo-
lym har medfört lägre kostnader i respektive 
region. De operativa förlusterna har därmed 
avsevärt minskat i jämförelse med 2003. Det 
andra kvartalets rörelseresultat, före resultat 
från avyttring av aktier i dotterbolag, uppgår 
till -7,1 msek (-12,1) och inkluderar ett nega-
tivt rörelseresultat om 1,5 msek för enheter 
som avyttrats och avvecklats. Kvarvarande 
enheters rörelseresultat uppgick för det an-
dra kvartalet till -5,6 msek (-12,3).

De påbörjade åtgärderna för att öka intäk-
terna har ännu ej fått fullt genomslag, men 
rörelseresultatet har, för samtliga enheter, 
avsevärt förbättrats varje månad under det 
andra kvartalet.

Resultatet efter finansiella poster uppgick 
för delårsperioden till 3,5 msek (-10,5) och 
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inkluderar 10,8 msek från avyttring av aktier 
i ProAct IT Group ab under det första kvar-
talet.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för 
delårsperioden till 2,0 msek (2,1) och avsåg 
fakturering till dotterbolag.

Resultatet efter finansiella poster upp-
gick till 10,9 msek (8,1), varav resultat från 
kortfristiga placeringar ingick med 3,3 msek 
(10,1). I moderbolagets resultat för delårspe-
rioden ingår en förlust på 5,0 msek hänförligt 
till avyttringen av aktierna i det helägda 
dotterbolaget ITR as samt vidare ett posi-
tivt resultat på 10,8 msek från försäljning av 
aktier i ProAct IT Group ab under januari 
månad. Delårsperiodens resultat uppgick till 
10,9 msek.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernen

Per den 30 juni 2004 uppgick likvida tillgång-
ar i form av kortfristiga placeringar och kassa 
och bank till 148,2 msek (136,2).

Under april månad har betalats utdelning 
till aktieägarna om 18,5 msek (-).

Soliditeten vid delårsperiodens utgång 
uppgick till 74,1 procent (74,3).

Moderbolaget

De finansiella nettotillgångarna i moderbola-
get inklusive aktier i koncernföretag uppgick 
till 199,1 msek (207,9).

Under delårsperioden har investerats 0,3 
msek i samband med nyemissionen i TurnIT. 
Per den 30 juni 2004 äger Thalamus 183 994 
A-aktier och 367 988 B-aktier i TurnIT till ett 
sammanlagt bokfört värde om 825 ksek.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar har 
skett med totalt 7,2 msek (7,4) under det för-
sta halvåret. Större delen av investeringarna 
avser utrustning till kontrakterade kundavtal 
inom kommunikationsoperatörsverksamhe-
ten.

Anställda

Antalet anställda vid delårsperiodens utgång 
uppgick till 149 (163).

Transaktioner med närstående

Thalamus Networks ab har under delårspe-
rioden erlagt 0,6 msek (1,2) i arvode till när-
stående.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlig-
het med Redovisningsrådets rekommenda-
tion rr:20 Delårsrapportering.

Samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder har använts i delårsrapporten 
som i den senaste årsredovisningen. De nya 
rekommendationer som trätt i kraft från och 
med den 1 januari 2004 har beaktats.

Företag inom eu vars aktier eller andra 
värdepapper är noterade på börs eller annan 
marknadsplats ska från och med år 2005 
upprätta koncernredovisning i enlighet med 
ias/ifrs. De väsentligaste skillnaderna för 
Thalamuskoncernen, och som nu är kända, 
avser redovisning och värdering av goodwill 
och kortfristiga placeringar.

För delårsperioden uppgår koncernens 
goodwillavskrivningar till 1,2 msek (1,2). Vid 
delårsperiodens utgång översteg marknads-
värdet på bolagets kortfristiga placeringar 
bokfört värde med 4,8 msek (-). 
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Väsentliga händelser efter 
delårsperiodens utgång

I början av juli tecknade Fiberdata avtal med 
Hitnet för drift av det operatörsneutrala 
stadsnätet i Halmstad. 

Avtal har även tecknats med Sala-Heby En-
ergi Bredband AB gällande teknisk lösning 
för Sala kommuns telefoni. Det totala order-
värdet är cirka 8 msek och omfattar såväl den 
kommunala förvaltningen i Sala som kom-
munala bolag.

Framtiden

Den positiva utveckling av efterfrågan som 
märkts under det andra kvartalet, tillsam-
mans med hittills genomförda kostnadsre-
duktioner, renodlingar av verksamheten och 
pågående satsningar inom säljorganisatio-
nen, innebär att koncernens förutsättningar 
för att uppnå lönsamhet stärkts.

Verksamhet

Fiberdata fortsätter att utveckla verksam-
heten som oberoende systemintegratör. Ett 
högprioriterat område är lösningar för att 
konvergera telefoni och datakommunikation. 
Fiberdata verkar som en oberoende leveran-
tör i förhållande till Thalamus Operations. 

Thalamus Operations koncentrerar sina 
marknadsinsatser till att ta en betydande 
roll som kommunikationsoperatör inom den 
pågående utbyggnaden av stads- och bo-
stadsnät i Sverige. 

Koncernen är primärt organiserad i tre 
regioner, Norr, Mitt och Sydväst. Mellan 
regionerna sker samordning av resurser för 
ledning, teknik, säljstöd, marknad, ekonomi 
och logistik.

Genom den regionala organisationen kan 
vi tillvarata de fördelar som denna organi-

sation ger i form av närhet till kunderna och 
tydlighet i resultatansvar. Samordning av 
resurser för försäljning och teknik mellan 
regionerna ger oss samtidigt möjligheten att 
erbjuda lösningar även för mycket komplexa 
behov till våra kunder. Inom regionerna finns 
tre tjänsteområden: Installation, Integration 
och Operations.

Installation

System och tjänster för kommunikationsin-
frastruktur. Levererar koppar- och fiberbase-
rade kabelsystem samt system för radiobase-
rad kommunikation. 

Integration

Kundanpassade lösningar för data- och tele-
kommunikation baserade på standardtekno-
logi. Försäljningen organiseras regionalt och 
samordning sker av kritiska teknik- och pro-
jektkompetenser. Tjänster för styr- och regler-
system erbjuds också.  

Operations

Operations agerar som kommunikationso-
peratör i stadsnät, levererar kabel-tv-tjänster 
samt utför teknikoberoende övervaknings-
tjänster. Man äger och förvaltar även stadsnä-
tet inom Ängelholms kommun.
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NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Koncernen 2004 2003
kSEK Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 1

Nettoomsättning, kvartalsuppgifter
Region Norr 
Installation och Integration 19 120 16 850 15 840 15 878
Region Mitt
Installation och Integration 17 034 13 624 23 113 25 888
Konsult 45 389 - -
Region Sydväst
Installation och Integration 20 164 15 879 12 927 16 347
Operations 7 925 7 282 7 942 7 940
Region Norge
Konsult 4 391 5 509 8 455 9 396
Övrigt * -5 073 -2 807 -2 498 -6 965
Totalt 63 606 56 726 65 779 68 484

Rörelseresultat, kvartalsuppgifter
Region Norr 
Installation och Integration -1 300 -1 521 -4 937 -3 863
Region Mitt
Installation och Integration -2 220 -3 459 -5 089 -2 409
Konsult -739 -362 - -
Region Sydväst

Installation och Integration 293 -2 263 -1 760 -500
Operations 85 -103 44 -277
Region Norge
Konsult -752 -744 232 268
Övrigt * -2 514 -1 322 -565 -95
Totalt ** -7 147 -9 774 -12 075 -6 876

* Moderbolaget, övriga gemensamma funktioner och koncernelimineringar.
** Avser rörelseresultat exkl. resultat från avyttring av aktier i dotterbolag under andra kvartalet 2004 med 5,3 MSEK.

Finansiell information
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN
Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan- dec Jan- dec

kSEK 2004 2003 2004 2003 2003 2002
Nettoomsättning 63 606 65 779 120 332 134 263 255 264 146 161

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -25 905 -23 073 -50 981 -50 442 -99 537 -65 473
Övriga externa kostnader -14 544 -16 946 -28 262 -31 817 -56 768 -22 439
Personalkostnader -27 071 -33 458 -51 649 -62 350 -117 154 -49 643
Av- och nedskrivningar på materiellla 
och immateriella anläggningstillgångar -3 233 -4 377 -6 361 -8 605 -17 253 -11 627
Resultat från avyttring av aktier i dotterbolag 5 300 5 300
Rörelseresultat -1 847 -12 075 -11 621 -18 951 -35 448 -3 021

Resultat från fi nansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 571 1 793 1 375 2 759 4 613 8 888
Räntekostnader och liknande resultatposter -150 -390 -389 -950 -3 144 -1 888
Resultat av fi nansiella anläggningstillgångar -3 391 10 859 -3 391 -4 881
Resultat kortfristiga aktieplaceringar 3 303 10 696 3 326 10 071 16 553 3 445
Resultat efter fi nansiella poster 1 877 -3 367 3 550 -10 462 -22 307 7 424

Skatt på periodens resultat * 453 15 468 31 9 387 4 251
Periodens resultat 2 330 -3 352 4 018 -10 431 -12 920 11 675

Resultat per aktie 0,25 -0,36 0,43 -1,12 -1,39 1,26
Antal aktier vid periodens utgång 9 271 456 9 271 456 9 271 456 9 271 456 9 271 456 9 271 456
Genomsnittligt antal aktier 9 271 456 9 271 456 9 271 456 9 271 456 9 271 456 9 271 456

* Periodens skatteintäkt avser upplösning av skatteskulder hänförligt till obeskattade reserver.
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KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

kSEK 2004-06-30 2003-12-31 2002-12-31

Tillgångar
Goodwill 5 683 6 733 8 879
Materiella anläggningstillgångar 53 209 51 241 61 580
Uppskjutna skattefordringar * 8 841 9 688 190
Övriga fi nansiella anläggningstillgångar 850 14 562 23 191
Varulager och pågående arbeten 15 017 9 361 27 885
Kortfristiga fordringar 65 893 65 342 70 776
Kortfristiga placeringar 139 773 129 231 144 601
Kassa och bank 8 425 25 463 26 016
Summa tillgångar 297 691 311 621 363 118

Eget kapital och skulder
Eget kapital 220 637 235 162 247 866
Räntebärande skulder 20 325 19 440 27 373
Ej räntebärande skulder 56 729 57 019 87 879
Summa eget kapital och skulder 297 691 311 621 363 118

* Koncernens samlade underskottsavdrag uppgår per 30 juni 2004 till ca 120 MSEK. Uppskjutna skattefordringar 
avseende underskottsavdrag har värderats till samma belopp som per 31 december 2003.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

kSEK
Jan – jun 

2004
Jan – jun 

2003
Jan – dec 

2003

Kassafl öde från den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital -480 6 452 -173
Förändringar i rörelsekapital -6 497 2 050 -6 902
Kassafl öde från den löpande verksamheten -6 977 8 502 -7 075
Kassafl öde från investeringsverksamheten

Materiella anläggningstillgångar -7 177 -7 384 -4 767
Finansiella anläggningstillgångar 25 316 -18 273 3 637

Kassafl öde före fi nansiering 11 162 -17 155 -8 205
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten -17 658 -16 717 -7 933
Periodens kassafl öde -6 496 -33 872 -16 138
Likvida medel vid årets början * 154 694 170 617 170 617
Kursdifferens i likvida medel - -574 215
Likvida medel vid periodens slut * 148 198 136 171 154 694

* Inklusive kortfristiga placeringar.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

HALVÅRET 2004

kSEK
Aktie-
kapital

Bundna 
reserver

Fritt eget 
kapital

Summa 
eget kapital

KONCERNEN
Belopp vid periodens ingång 927 200 234 035 235 162
Utdelning -18 543 -18 543
Periodens resultat 4 018 4 018
Belopp 30 juni 2004 927 200 219 510 220 637

MODERBOLAGET
Belopp vid periodens ingång 927 200 251 668 252 795
Utdelning -18 543 -18 543
Periodens resultat 10 922 10 922
Belopp 30 juni 2004 927 200 244 047 245 174

HALVÅRET 2003

kSEK
Aktie-
kapital

Bundna 
reserver

Fritt eget 
kapital

Summa 
eget kapital

KONCERNEN
Belopp vid periodens ingång 927 235 264 11 675 247 866
Omräkningsdifferens -335 -335
Periodens resultat -10 431 -10 431
Belopp 30 juni 2003 927 235 264 909 237 100

MODERBOLAGET
Belopp vid periodens ingång 927 235 568 12 713 249 208
Överföring till reservfond 200 -200
Periodens resultat 8 164 8 164
Belopp 30 juni 2003 927 235 768 20 677 257 372
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NYCKELTAL

2004-06-30 2003-06-30 2003-12-31

Omsättningstillväxt, % -10,4 443,30 74,6
Sysselsatt kapital, kSEK 240 962 260 322 254 602
Sysselsatt kapital exkl kortfristiga placeringar, kSEK 92 764 144 659 125 371
Finansiella nettotillgångar, kSEK 128 723 145 694 149 816
Antal anställda 149 164 163
Soliditet, % 74,1 74,3 75,5
Antal aktier vid periodens utgång 9 271 456 9 271 456 9 271 456
Eget kapital per aktie, kr 23,80 25,57 25,36

Totalt antal utestående teckningsoptioner är 500 000, vilka vid teckning ger en utspädning på 5,4 procent av kapitalet samt 2,7 pro-
cent av rösterna. För optionerna gäller teckningskursen 36 SEK. Utspädningseffekter har ej beaktats då teckningskurserna överstiger 
aktuell börskurs. Teckningstiden för optionsprogrammet löper till 2006-04-30.

KVARTALSVISA VÄRDEN – RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

kSEK Kv 2 2004 Kv 1 2004 Kv 4 2003 Kv 3 2003 Kv 2 2003 Kv 1 2003

Nettoomsättning 63 606 56 726 69 613 51 388 65 779 68 484

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -25 905 -25 076 -28 996 -20 099 -23 073 -27 369
Övriga externa kostnader -14 544 -13 718 -9 281 -15 670 -16 946 -14 871
Personalkostnader -27 071 -24 578 -27 001 -27 803 -33 458 -28 892

Av- och nedskrivningar på materiella
och immateriella anläggningstillgångar -3 233 -3 128 -4 141 -4 507 -4 377 -4 228
Resultat från avyttring av aktier i dotterbolag 5 300
Summa rörelsens kostnader -65 453 -66 500 -69 419 -68 079 -77 854 -75 360

Rörelseresultat -1 847 -9 774 194 -16 691 -12 075 -6 876

Resultat från fi nansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 571 804 1 028 826 1 793 966
Räntekostnader och liknande resultatposter -150 -239 -729 -1 465 -390 -560
Resultat från kortfristiga placeringar 3 303 23 1 171 5 311 10 696 -625
Resultat från fi nansiella anläggningstillgångar 10 859 281 -1 771 -3 391

3 724 11 447 1 751 2 901 8 708 -219

Resultat efter fi nansiella poster 1 877 1 673 1 945 -13 790 -3 367 -7 095

Skatt på periodens resultat 453 15 9 342 14 15 16
Kvartalets resultat 2 330 1 688 11 287 -13 776 -3 352 -7 079



Definitioner

Soliditet beräknas genom att dividera eget 
kapital med balansomslutning.

Resultat per aktie avser resultat efter full 
skatt dividerat med genomsnittligt antal 
aktier.

Ytterligare information

Pär-Ola Andersson, vd
Thalamus Networks AB (publ)
Box 11 129, 161 11 BROMMA.
Organisationsnummer: 556394-1987.

Telefon: 08-635 96 00
Mobiltelefon: 0730-66 74 12
Fax: 08-29 65 30

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

pär-ola andersson
Verkställande direktör

Stockholm den 19 augusti 2004

E-mail: info@thalamus.se
Hemsida: www.thalamus.se

Föreliggande delårsrapport kan hämtas från 
vår hemsida, se ovan. 
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 
september 2004 kommer att presenteras den 
10 november. 

Eget kapital per aktie erhålls genom att 
dividera eget kapital med antal aktier vid 
periodens utgång.


