d e l å r s r a p p o rt

1 januari – 31 mars 2009

Perioden 1 januari – 31 mars 2009
• Intäkterna för första kvartalet minskade med 10 % till 44,5 MSEK (49,8).
• Bruttomarginalen ökade från 22,2% till 26,2% och bruttovinsten ökade med 6,4 % till 11,7 MSEK (11,0).
• EBITDA uppgick till -4,3 MSEK (-2,9).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,2 MSEK (-5,2).
• Resultat efter skatt uppgick till -6,2 MSEK (-4,2). Av resultatet utgör -2,1 MSEK avskrivningar och nedskrivningar,
vilka inte påverkar bolagets likviditet.
• Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning januari till mars uppgick till -0,03 SEK (-0,02 SEK).
• Mobyson och Tieto har tecknat ett globalt avtal avseende mobil outsourcing. Initialt gäller avtalet leveranser i Sverige
och Finland. Avtalet gäller till 31 dec 2011 och ordervärdet beräknas uppgå till 35 MSEK under avtalsperioden.

VD har ordet
Lågkonjunkturen i Sverige har drabbat Mobyson i första
kvartalet. Den operativa verksamheten levererar ett negativt
resultat på -0,6 MSEK EBITDA för det första kvartalet.
Detta beror främst på en betydande nedgång i intäkter
från många av Mobysons stora kunder, som själva infört
åtstramningar och i somliga fall inköpsstopp. Mobyson har
en fortsatt god relation till sina avtalskunder och vi ser nu
gemensamt på hur vi kan optimera nyttan på kundernas
mobilinvesteringar. Detta bör generera ett ökat behov när
konjunkturen vänder upp igen.
Mobysons strategi för att möta lågkonjunkturen har ännu
inte gett full effekt. Satsning på ökad försäljning, nya
produktområden och kostnadsbesparingar kommer att förbättra resultatet på sikt. Exempelvis träder treårsavtalet med
Tieto i kraft från och med juni månad, vilket genererar en
omsättning på MSEK 35 fördelat över avtalstiden. Mobysons
satsning på produktområden med högre marginal kommer
att ge ökad effekt under andra halvåret.
Kostnadsbesparingar och justeringar i personalstyrkan
genomförs löpande för att öka effektiviteten i Mobysons
nuvarande operativa verksamhet. Detta kommer på sikt att
ge en positiv effekt på resultatet.
Mobyson erbjuder möjlighet till kostnadsbesparingar via
mobil outsourcing. Detta erbjudande har fått ett mycket
bra mottagande hos Mobysons kunder som själva upplever
lågkonjunkturen och har behov av att sänka sina kostnader.
Mobyson märker en stark trend hos kunderna gällande
effektiviseringar och kostnadsbesparingar på nordisk basis
för företag som är verksamma i flera av de nordiska län-

derna. Nu när Mobyson är etablerat i Finland är etablering
av försäljningsverksamhet i Norge nästa prioritet. Det pågår
samtal med flera betydande kunder om nordisk outsourcing efter samma modell som för Tieto. Längre beslutningstider innebär emellertid att intäkter från nya kunder
inte till fullo kompenserar för lägre aktivitet hos Mobysons
existerande kunder.
Mobyson har fusionerat tre svenska bolag vilket har
inneburit förändringar i verksamheternas fokus och
arbetssätt. Det kommer ta tid innan resultatet av detta blir
synligt. Men redan nu kan man se exempel på positiva
effekter genom stora avtal som sträcker sig över längre tid.
Utöver detta ökar Mobyson sin satsning inom de segment
som har högre marginaler och tydligare konkurrens
fördelar.
Mobyson har nu påbörjat resan att gå från dagliga affärer
avhängiga av personliga kontakter till mer oberoende och
systemmässiga affärer via effektiva säljteam, asset management systemet MMS™, användning av CRM-system, etc.
Detta sker i en krävande lågkonjunktur som ställer extra stora
krav på strategiskt arbete, prioriteringar och organisationens
leveransförmåga.
Summeringen av ovan beskrivna insatser kommer på lång
sikt att öka förutsägbarheten i Mobysons resultat. Men innan dessa insatser slår igenom till fullo och medan dagens
krävande affärsklimat råder, kommer M
 obysons resultat att
kunna variera från kvartal till kvartal.
Bent Brugård, VD Mobyson AB

Viktiga händelser i perioden

Väsentliga händelser efter periodens slut

• Den 13 januari 2009 ingick Mobyson ett förlikningsavtal
med Voops konkursbo. Voop etablerade Mobysons IP
plattform i 2007, men gick i konkurs innan den sista
betalningen genomfördes. Utbetalning på 2,7 MNOK
gjordes i januari 2009, vilken tidigare var reserverad.

• Samhall väljer att förlänga sitt avtal med Mobyson att
leverera mobiltelefoner med tillbehör och fasta telefoner
till samtliga sina enheter under 2009. Samhall har ca
3.000 mobiltelefonanvändare.

• Försvarsmakten valde att förlänga sitt avtal med Mobyson
att leverera mobil kommunikation till samtliga sina enheter under 2009. Avtalet gäller för ett år och till ett värde av
7,2 MSEK.

• Mobyson har tecknat avtal med PMC Hydraulics gällande
leverans av komplett kommunikationslösning till sin verksamhet i Sverige. Avtalet gäller för 5 år och uppskattat
ordervärde är ca 3 MSEK.

• Mobyson har tillsammans med SOS Alarm tecknat ett
3-årsavtal med en stor svensk kund. Denna order är den
största hittills i samarbetet mellan Mobyson och SOS
Alarm.
• Mobyson och Tieto har tecknat ett globalt avtal avseende mobil outsourcing. Initialt gäller avtalet leveranser
i Sverige och Finland. Avtalet gäller till 31 dec 2011 och
ordervärdet beräknas uppgå till 35 MSEK under avtals
perioden.
• Mobyson har tecknat avtal med Big Travel gällande
leverans av komplett kommunikationslösning till deras 32
kontor i Sverige.
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Finansiell information
Koncernens utveckling
Intäkter
För första kvartalet 2009 uppgick intäkterna till 44,6 MSEK
(49,8), vilket motsvarar en reduktion på 10% jämfört med
samma period föregående år. (Se Segmentredovisning för
ytterligare kommentarer.)
Resultat
Bruttovinsten för första kvartalet uppgick till 11,7 MSEK
(11,0) vilket motsvarar en bruttomarginal på 26,2 %
(22,2 %). Rörelseresultatet för första kvartalet var -7,3
MSEK (-5,0).
Resultatet efter skatt första kvartalet uppgick till - 6,2 MSEK
(-4,2).
Finansiella poster
Finansiella poster uppgick till 415 (966) varav 280 KSEK är
ränteintäkter.

Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernen hade ett negativt kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av rörelsekapital under
första kvartalet 2009 på – 6,8 MSEK (-6,0) och periodens
kassaflöde var - 13,4 MSEK (-13,1).
Medarbetare
Koncernen hade vid periodens utgång anställda mot
svarande 56 (44) heltidstjänster.
Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Omsättningen under första kvartalet
2009 uppgick till 0,7 MSEK (0) och samma periods resultat
före skatt var -2,9 MSEK (-15,4).

Segmentredovisning
				
Business Solutions
Koncerngemensamt & elimineringar
INTÄKTER

KSEK
Intäkter
Externa
Interna
Summa intäkter
EBITDA
Rörelseresultat
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Summa koncern

Jan - mar
2009

Jan - mar
2008

Jan - mar
2009

Jan - mar
2008

Jan - mar
2009

Jan - mar
2008

44 564
21
44 585
-610
-2 872

49 749
149
49 898
2 656
1 235

0
-21
-21
-3 703
-4 400

0
-149
-149
-5 558
-6 281

44 564
0
44 564
-4 313
-7 272

49 749
0
49 749
-2 901
-5 046
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Business Solutions
Mobyson Business Solutions externa intäkter för fjärde
kvartalet var 44,6 MSEK. Detta är en reduktion på 10 %
jämfört med samma kvartal föregående år.
Kvartalet präglades av lågkonjunkturen. Mobysons försäljning av mobila terminaler till existerande kunder minskade
då flera av dem infört inköpsstopp gällande investeringar av
mobila terminaler. Antalet sålda mobiltelefoner har gått ner
med 20 % jämfört med första kvartalet 2008.
Mobyson har nu tecknat sitt första finska avtal och har
därmed tagit nästa steg i sin ambition att etablera sig i hela
Norden. Avtalet som är tecknat är ett globalt avtal med
Tieto. Mobyson levererar mobiltelefoner och kringutrustning
samt administration av all ärendehantering gällande mobila
tjänster. Initialt har Mobyson avtalat leveranser i Finland
och Sverige. I samband med detta avtal bildas Mobyson
Business Solutions Oy där Mobyson bygger upp kontor och
en säljstyrka. Mobyson kommer även att leverera mobil
kommunikation till Tietos personal – 6000 i Finland och
3300 i Sverige.

I kvartalet har Mobyson också gjort flera ytterst viktiga och
strategiska affärer:
Mobyson har sålt en komplett kommunikationslösning till
Big Travel för deras 32 kontor i Sverige. Kontoren knyts
samman med WAN-lösning i samarbete med Telenor.
Systemlösningen innehåller Avaya-växel, callcenter, hänvisning och röstbrevlådor från Vision Utveckling. Big Travel
valde, i konkurrens med andra, Mobyson som helhets
leverantör för denna kritiska del av deras verksamhet.
Avgörande för Big Travel var Mobysons single-point-ofcontact koncept, vårt stora engagemang och vår djupa
förståelse för deras verksamhet.
Mobyson har tecknat ett samarbetsavtal med SOS Alarm.
Mobysons bidrag i samarbetet är att leverera konfigurerade
säkerhetstelefoner. SOS Alarm hanterar larm och skickar
rätt hjälp. Tillsammans har SOS Alarm och Mobyson tecknat ett treårsavtal med ett stort svenskt företag. Mobyson
levererar förkonfigurerade personalarm med support och
service därtill.
Mobysons kund Samhall har också beslutat att förlänga
samarbetet med Mobyson. I affärssegmentet SMB/Large
har avtal också tecknats med Omsorgskompaniet för mobil
växel. Avtal har även tecknats med PMC Hydraulics om
datanät.
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Verksamheten
Mobyson AB är verksamt på företagsmarknaden för mobiltelefoni och fast telefoni. Mobyson erbjuder mobila enheter,
växelsystem, logistiklösningar, support och helpdesk. I
Mobysons erbjudande ingår även webblösningar som syftar
till att optimera kundernas mobila investeringar.

Mobysons koncept för Mobile outsourcing innebär att
Mobyson levererar mobiltelefoner och kringutrustning,
ärendehantering vid förändring av mobila tjänster för samtliga till företaget anslutna mobiloperatörer, samt administrationsverktyget Mobile Management Systems™

Mobyson är en totalleverantör till företagsmarknaden och
levererar bland annat växlar med integration mot trådlösa
enheter. Under 2008 utökades erbjudandet också med
personlarm som främst tillhandahålls företag som har
behov av säkerhetslösningar i sitt arbete.

Mobile Management Systems™ är ett webbaserat system
som ger företaget överblick och förenklar hanteringen av all
administration av företagets mobiltelefoni. Allt från uppgifter
om befintlig utrustning, beställnings- och leveransstatus, till
abonnemangshantering, faktureringsrutiner och hantering
av SIM-kort. I tillägg levererar systemet den ekonomiska
information företaget behöver för att få styrning på egna
mobilkostnader.

Mobyson är idag en av Sveriges största oberoende mobil
återförsäljare till företag. Företaget stöttar över 400 000
mobilanvändare och årligen köper kunderna in över 65 000
mobiltelefoner.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland och i Norge.

Marknad
Trots ett mer osäkert läge på marknaden spenderar de
flesta företag stora summor på väl fungerande mobilteknik.
Växelsystem och mobila terminaler är oerhört viktiga för att
ett företags interna och externa kommunikation ska ske på
ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt.
Lågkonjunkturen påverkar också Mobyson. Detta beror
framförallt på en nedgång i omsättning hos några av Mobysons stora existerande kunder som själva är drabbade av
lågkonjunkturen och som i vissa fall även har infört inköpsstopp. Mobyson kommer att bibehålla det goda förhållandet med de avtalskunder som nu skjuter sina mobilinvesteringar på framtiden.
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I takt med att avancerad mobilteknik får allt bredare fäste
blir dessa applikationer också mer kritiska för företagens
verksamhet. Därmed ökar efterfrågan på effektiva processer avseende inköp och administration. Den komplexitet
som detta innebär medför att allt fler företag söker lösningar
för att administrera sina mobila lösningar så kostnadseffektivt som möjligt.
Under en lågkonjunktur ökar normalt innovationstakten för
att nå de allra nyttigaste lösningarna. Mobysons områden
för säkerhetstelefoni och passagekontroll är exempel på
innovativa lösningar som ger kunderna efterfrågad trygghet
och effektivitet.
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Framtidsutsikter 2009
Intäkterna för 2009 förväntas bli påverkade av en
generellt lägre inköpsgrad från Mobysons existerande
kunder, till följd av lågkonjunkturen. Med bakgrund i att
Mobyson behåller de här kunderna kan det ge ett updämt
investeringsbehov som kommer att gagna Mobyson när
marknaden vänder uppåt igen.
Mobyson möter lågkonjunkturen med ökad säljinsats,
nya produktområden och kostnadskontroll. För att
kompensera för effekterna av lågkonjunkturen stärker
Mobyson sin satsning inom områden som har högre
bruttomarginal, exempelvis säkerhetstelefoni, växel och
small office. Sammantaget kommer fokus under 2009
att ligga på att bibehålla marginalerna snarare än att öka
omsättningen.

Trots en svagare konjunktur så förväntas mobiltelefonanvändningen hos nordiska företag upprätthållas. I takt med
att mobilapplikationerna blir allt mer verksamhetskritiska
och komplexa blir det också svårare för företagen att själva
optimera processerna. För att kunna fortsätta vara en del
av den kommande tillväxten krävs därför intensiv försäljningsaktivitet i rådande fas.
De svängningar som sker på marknaden påverkar alla led
från distributörer till slutkund. Förvärv, partnerskap och
samarbeten, såväl vertikalt som horisontellt är därmed inte
en otänkbar utveckling. Mobyson har en uttalad ambition
att etablera verksamhet och ta marknadsandelar såväl i
Norge som i Finland. Mobyson har nu etablerat verksam
heten i Finland.

För ytterligare information kontakta:
Bent Brugård, CEO
Christer Nilsson, CFO
Rune Rinnan, styrelseordförande

Tel: +47 908 53 506
Tel: +47 458 01 963
Tel. +47 900 56 028

Adress:
Mobyson AB (publ)
Danvikcenter 28, 11 tr.
SE-131 30 Nacka
Sverige
Org.nr: 556294-7845
Denna rapport finns även på www.mobyson.se

Kommande rapporteringstillfällen:
Presentation Q2 2009
Presentation Q3 2009
Presentation Q4 2009
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Resultaträkning, koncern
Koncernens resultaträkning
KSEK

Jan - mars
2008

Jan - dec
2008

Intäkter
Kostnader för sålda varor
Bruttovinst
%

44 564
49 748
-32 876	 -38 724
11 688
11 025
26,2%
22,2%

206 014
-151 698
54 316
26,4%

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/Nedskrivningar
Rörelseresultat

-5 360
-10 641
-2 959
-7 272

-5 853
-8 073
-2 144
- 5 045

-23 433
-39 869
-12 979
-21 966

563
-148
415

2 773
-1 807
966

13 624
-9 119
4 505

Resultat före skatt

-6 857

-4 079

-17 460

Inkomstskatt
Periodens resultat
Resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt
Periodens resultat
- hänförligt till moderföretagets aktieägare
- hänförligt till minoritetsintresse

696
-6 162
0
-6 162
-6 162
0

-159
-4 238
-0
-4 238
- 4 238
0

1 396
-16 064
1 723
-14 341
-14 341
0

-0,03
-0,03
188 070 155 	

-0,02
181 320 115

-0,08
-0,09
0,01
184 786 553

-4 313

-2 901

-8 987

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella poster – netto

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr
varav kvarvarande verksamhet
varav avvecklad verksamhet
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning
EBITDA

Jan - mars
2009

Rapport över totalresultat, koncern
Koncernens resultaträkning
KSEK
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Intäkter/Kostnader redovisade direkt i eget kapital
Valutakursdifferenser
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt
Periodens totalresultat
- hänförligt till moderföretagets aktieägare
- hänförligt till minoritetsintresse
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Jan - mars
2009

Jan - mars
2008

Jan - dec
2008

-6 162

-4 238

-14 341

151
151

-3 100
-3 100

-10 818
-10 818

-6 011
-6 011
0

-7 428
-7 428
0

-25 159
-25 159
0
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Rapport över finansiell ställning,
koncern
Koncernens balansräkning
KSEK

31 Mars
2009

31 Mars
2008

31 Dec
2008

Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Goodwill
72 145
55 528
Övriga immateriella anläggningstillgångar
44 212
45 903
Materiella anläggningstillgångar
1 940
3 453
Finansiella anläggningstillgångar
656
10 188
Summa anläggningstillgångar
118 953
115 072
			
Omsättningstillgångar			
Varulager
6 460
4 651
Kortfristiga fordringar
34 708
51 492
Kassa och bank
43 636
119 072
Summa omsättningstillgångar
85 004
175 216
			
Summa tillgångar
203 957
290 288
			
Eget kapital och skulder			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
146 814
217 077
Långfristiga skulder och avsättningar
14 948
20 988
Kortfristiga skulder
42 195
52 223
			
Summa eget kapital och skulder
203 957
290 288

72 148
46 754
1 768
0
120 670

3 952
31 454
58 799
94 205
214 875

152 825
18 665
43 385
214 875

Koncernens förändringar i eget kapital
Hänförlig till moderbolagets aktieägare
		
AktieKSEK
kapital

Ingående balans 1 januari 2009
Summa totalresultat för perioden
Utgående balans 31 mars 2009

188 070
188 070

Ingående balans 1 januari 2008
Summa totalresultat för perioden
Utgående balans 31 mars 2008

290 113

8

290 113

Övrigt
tillskjutet		
kapital
Reserver

577 723
-12 009
-		
577 723 -12 009

577 723

-1 191
		
577 723
-1191

Balanserat		Minoritetsresultat
Totalt intresse

Summa

-600 959
-6 011
-606 970

152 825
-6 011
146 814

0
0

152 825
-6 011
146 814

-642 139
-7 428
-634 711

224 506
-7 428
217 078

0
0
0

224 506
-7 428
217 078
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Rapport över kassaflöden, koncern
Koncernens kassaflöde
KSEK

Jan - mars
2009

Jan - mars
2008

Jan - dec
2008

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet m.m.
Betald skatt

-6 857

-4 079

-15 737

2 959
-2 900

-958
-923

17 612
-2 295

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-6 798

-5 960

-420

Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 990
-11 788

-12 676
-18 636

-19 851
-20 271

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-587
-1 000

9 250
-3 700

10 961
-59 521

-13 375

-13 086

-68 831

56 489
522
43 636

134 019
-1 862
119 072

134 019
-8 698
56 489

Jan - mars
2009

Jan - mars
2008

Jan - dec
2008

-0,03
-0,03
188 070 115

-0,36
-0,11
-0,25
181 320 115

-0,08
-0,09
0,01
184 786 553

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Omräkningsdifferens likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

Nyckeltal, koncern
Koncernens resultaträkning
KSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr
varav kvarvarande verksamhet
varav avvecklad verksamhet
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning
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Resultaträkning, moderbolag
Moderbolagets resultaträkning
KSEK

Jan - mars
2009

Jan - mars
2008

Jan - dec
2008

Intäkter
Totala intäkter

684		
684		

4 560
4 560

Bruttovinst

684		

4 560

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/Nedskrivningar
Summa omkostnader

-850
-2 222
-13
-3 085

-3 244
-1 470
-7
-4 721

-8 715
-6 675
-12
-15 402

Rörelseresultat

-2 401

-4 721

-10 842

0
0
276
-63
213

-10 597
0
2 091
-2 223
-10 729

-35 923
2 999
9 656
-4 979
-28 247

Resultat efter finansiella poster och före skatt

-2 188

-15 450

-39 089

Årets skatt
Resultat efter skatt

0
-2 188

0
-15 450

0
-39 089

Jan - mars
2008

Jan - dec
2008

Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
117
30
Andelar i koncernföretag
139 987
249 941
Summa anläggningstillgångar
140 104
249 971

37
139 949
139 985

Resultat från finansiella investeringar
Nedskrivning av aktier i koncernföretag
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter & övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster

Balansräkning, moderbolag
Moderbolagets resultaträkning
KSEK

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Jan - mars
2009

23 845
21 315
44 476
185 264

		
34 423
16 565
50 988
300 959

Eget kapital och skulder			
Eget kapital
160 501
232 850
Långfristiga skulder
3 919
0
Kortfristiga skulder
20 844
68 109
Summa eget kapital och skulder
185 264
300 959
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20 267
27 053
47 320
187 306

162 689
3 919
20 697
187 306
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Redovisningsprinciper

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisnings
lagen och IAS 34 Delårsrapportering.

Mobyson kan framöver behöva göra nedskrivningar av
tillgångar med hänsyn till förändringar i förväntade framtida
kassaflöden hänförliga till dessa tillgångar, vilket inkluderar,
men inte är begränsat till, goodwill och andra övervärden
som har uppkommit i samband med förvärv.

Redovisningsprinciperna som tillämpas i denna delårsrapport är oförändrade från dem som beskrivs i årsredovisningen för år 2008, not 1. Redovisning av avvecklad
verksamhet har gjorts i enlighet med IFRS 5.
Bolaget tillämpar RFR 1.1 Kompletterande redovisnings
regler för koncerner samt RFR 2.1 Redovisning för juridiska
personer.
Bolaget tillämpar från 1 januari 2009 IFRS 8 Rörelse
segment, vilket inte har fått påverkan på segmentets
utformning.

Genomförda impairment test försvarar balansfört bokfört
värde, men Mobyson kommer löpande värdera de förutsättningar som impairment testen bygger på.
Utöver den allmänna finansiella oron bedömer vi att inga
nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer utöver de som
beskrevs i 2008 års årsredovisning har tillkommit.

Bolaget tillämpar från den 1 januari 2009 också upp
daterad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter.

Nacka den 14 maj, 2009
Mobyson AB (publ)

Bent Brugård

Delårsrapporten är ej granskad av bolagets revisorer.
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