d e l å r s r a p p o rt

1 januari – 30 juni 2007

Delårsrapport
Mobyson AB (publ)
Mobyson AB har inlett en satsning med dotterbolaget Freetel AB i spetsen. Detta är ett led i
Mobysons strategi att koncentrera verksamheten till företagsmarknaden inom mobiltelefoni.
Genom försäljning av bolagen inom verksamhetsområdena Logistics och Network Services stärks
kassan, vilket ger möjlighet till tillväxt inom Business Solutions.
I enlighet med IFRS 5 separeras den verksamhet som är under avveckling från den kvarvarande verksamheten.

April – juni 2007
• Intäkterna för kvarvarande verksamhet april till juni ökade med 13 % till 27,8 MSEK (24,6). Intäkterna
för hela verksamheten, inklusive den avvecklade, minskade med 24 % till 105,3 MSEK (137,8), på
grund av försäljningen av Logistics-verksamheten i maj.
• Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet april till juni uppgick till –6,1 MSEK (–3,8). Resultat efter
skatt för hela verksamheten uppgick till –39,7 MSEK (–4,6). Av resultatet utgör –37,1 MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före och efter utspädning april till juni uppgick till
–0,04 SEK (–0,07 SEK).
• Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till –4,1 MSEK (–2,8).
• Balansen har stärkts kraftigt, soliditeten uppgår till 63 % och likvida medel uppgick vid periodens
slut till 69,7 MSEK, exklusive förväntade intäkter från försäljning av Network Services och Link
Messaging AB.
• Koncernen har sålt Logisticsbolaget One2com AS till AxCom AB för 20 MSEK i kontanter.
Den beräknade realisationsvinsten har redovisats till 6,4 MSEK.
• Avtal har ingåtts i juli om försäljning av operatörsverksamheten i Mobyson Holding AS samt Talkmore
Holding AS till Telenor Mobil AS för 157 MSEK (135 MNOK) mot kontant betalning. Affären är betingad
av godkännande från konkurrensmyndigheten i Norge.
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Januari – juni 2007
• Intäkterna för kvarvarande verksamhet januari till juni ökade med 20 % till 58,2 MSEK (48,7).
Intäkterna från hela verksamheten, inklusive den avvecklade, minskade med 9 % till 238,3 MSEK
(261,8) på grund av försäljningen av Logistics-verksamheten i maj.
• Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till –19,4 MSEK (1,4). För hela
verksamheten uppgick resultat efter skatt till –80,4 MSEK (–11,1). Av resultatet utgör –52,7 MSEK
avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet.
• Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet före och efter utspädning januari till juni uppgick
till –0,14 SEK (0,03 SEK).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –13,7 MSEK (3,3).

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Avtal har i juli 2007 ingåtts om försäljning av GSM-operatörsverksamheten Mobyson Holding AS
samt Talkmore Holding AS till Telenor AS för 157 MSEK (135 MNOK). Försäljningen sker mot
kontant betalning Med anledning av avtalet har koncernen har skrivit ned nettotillgångarna med
19,1 MSEK, till ett värde motsvarande köpeskillingen med avdrag för försäljningskostnader. Efter
nedskrivningen beräknas inga väsentliga resultateffekter av försäljningen.
• Link Messaging AB har sålts till norska Zapdance AS Norge för 11,9 MSEK mot kontant betalning.
Försäljningen beräknas ge en realisationsvinst på 1,3 MSEK.
• Avtal har ingåtts om försäljning av aktieinnehavet i intressebolaget Voice Roaming Technology AS till
Birdstep Technology ASA för 16,2 MSEK (14 MNOK). Försäljningen beräknas ge en realisationsvinst
på 5,6 MSEK. Försäljningen sker mot aktier i börsnoterade Birdstep Technology ASA.
• Samtliga verksamheter ovan redovisas som avvecklad verksamhet i denna rapport.
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VD har ordet
Efter sammanslagningen av one2com AB och Mobyson Holding AS för ett halvår sedan har Mobyson AB
genomfört en strategisk vändning. Vi kan nu se följande resultat:
• Verksamhetsområdet Network Services, Mobyson AS och Talkmore Holding AS, har sålts till Telenor.
• Verksamhetsområdet Logistics, One2Com AS, har sålts till AxCom AB.
• Endast ett affärsområde återstår: verksamhetsområdet Business Solutions, med dotterbolagen Freetel AB
och Mobyson Technology AS. Freetel expanderar lönsamt i Sverige och står nu inför expansion i Norge och
Finland.
Under det gångna halvåret har Mobyson AB sålt av verksamheter och aktier för ca 200 MSEK. Samtidigt har
bolaget en kassabehållning på ca 70 MSEK. Mobyson AB har därmed ett gynnsamt läge på marknaden. Bolaget
har mycket god likviditet, gedigen kompetens och bra position på den nordiska företagsmarknaden inom mobiltelefoni. Denna situation öppnar för stora möjligheter att utveckla Freetels position. Expansion kommer att ske
både genom organisk tillväxt och genom förvärv.
En ytterligare positiv faktor är Mobysons helägda dotterbolag Mobyson Technology: en komplett IP-teleoperatör
med telefoncentraler i Stockholm och Oslo. Kompetensen inom Mobyson Technology kan utnyttjas för att
utveckla tjänsteutbudet mot företagsmarknaden.
Network Services har under det andra kvartalet effektiviserats betydligt med förbättrade resultat som följd.
Affärsområdet är idag en utomordentligt välskött verksamhet med god potential.
Utvecklingen inom Network Services har ökat vår valfrihet. I praktiken har vi haft möjlighet att värdera MVNOavtalet (Mobile Virtual Network Operator), och därmed driva verksamheten vidare i egen regi, eller sälja av
hela GSM-operatörsverksamheten. Valet föll till slut på en försäljning till Telenor, eftersom detta gav en högre
avkastning än fortsatt drift. Försäljningen av operatörsverksamheten som utgjort Network Services är dock
betingat av godkännande från konkurrensmyndigheten i Norge.

Bent Brugård, VD Mobyson AB
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Verksamheten
Mobyson AB:s affärsidé är att identifiera mindre aktörer
inom framförallt mobilmarknadens tjänstesegment för att i
en större företagsgrupp utveckla och förfina deras erbjudande. Därigenom skapas värde. Verksamheten har successivt koncentrerats till affärsområdet Business Solutions,
det vill säga företagsmarknaden inom mobiltelefoni.
Som ett led i Mobysons strategi har affärsområdena
Logistics och Network Services sålts. I maj månad sålde
Mobyson Logistics-företaget One2com AS till AxCom AB.
I februari förvärvades Mobyson Holding AS och utestående
minoritet (37%) i Talkmore Holding AS genom en riktad
nyemission och bolaget blev därmed ett helägt bolag i
Mobyson-gruppen (tidigare onetwocom-gruppen). Syftet
med förvärvet var att nå skalfördelar och att komma in på
IP-telefonimarknaden inom operatörsverksamheten.
Efter förvärvet utvecklades Network Services till en effektiv
verksamhet. Arbete med effektivisering gav möjligheten att
antingen fortsätta driva Network Services i egen regi eller
avyttra verksamhetsområdet. Efter en grundlig utvärdering
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beslutades att avkastningen var för låg vid fortsatt drift,
och i juli såldes Network Services till Telenor. Affären är
dock villkorad av den norska konkurrensmyndighetens
godkännande. Under samma tidpunkt såldes även Link
Messaging AB, som har ingått i affärsområdet Business
Solutions, till ZapDance AS. Samtliga dessa verksamheter
redovisas som avvecklad verksamhet i denna delårsrapport.
I augusti sålde Mobyson-koncernen även aktieinnehavet i
intressebolaget Voice Roaming Technology AS till Birdstep
Technology ASA.
På marknaden för Business Solutions har Mobyson AB en
mycket god position tack vare det helägda dotterbolaget
Freetel AB. Läget förstärks ytterligare av att Mobyson efter
genomförda försäljningar har en stark kassa och dessutom
kompetens som ger stora möjligheter att utveckla Freetels
position på den nordiska marknaden. Detta kan ske genom
såväl organisk tillväxt som uppköp. Det helägda dotterbolaget Mobyson Technologys ställning som komplett IP-teleoperatör med noder i Stockholm och Oslo kan också nyttjas
som en del av tjänsteutbudet mot företagsmarknaden.
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Finansiell information
Koncernens utveckling
Kvarvarande verksamhet
Intäkter
Intäkterna för kvarvarande verksamhet i januari till juni
uppgick till 58,2 MSEK (48,7) vilket motsvarar en ökning
med 20 % jämfört med samma period föregående år. Intäkterna från hela verksamheten, inklusive den avyttrade, uppgick till 238,2 MSEK (261,8), vilket motsvarar en minskning
med 9 %. Minskningen härleds till att Logistics-verksamheten endast ingår till och med maj. Andra kvartalet 2007
uppgick intäkterna för kvarvarande verksamhet till 27,8
MSEK (24,6), vilket motsvarar en ökning med 13 %.
Resultat
Bruttovinsten för kvarvarande verksamhet i januari till juni
uppgick till 11,0 MSEK (7,7) vilket motsvarar en bruttomarginal på 19 % (18 %). Rörelseresultatet under januari till
juni 2007 uppgick till –13,7 MSEK (3,3). Resultatet efter
skatt blev 19,4 MSEK (7,1). Bruttovinsten för kvarvarande
verksamhet under andra kvartalet uppgick till 5,2 MSEK
(4,5), vilket motsvarar en bruttomarginal på 19 %. Resultatet efter skatt andra kvartalet uppgick till –6,1 MSEK (–3,8).
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet i den kvarvarande verksamheten från den
löpande verksamheten januari till juni före förändringar av
rörelsekapital uppgick till –18,7 MSEK (–1,9). Rörelsekapitalet ökade med 84,8 MSEK (–2,7). Det totala kassaflödet
var 53,9 MSEK (3,0) och likvida medel vid periodens slut
var 69,7 MSEK (15,1). Utöver kassatillgångar har koncernen check- och fakturakrediter på totalt 7,0 MSEK varav 0
MSEK var utnyttjade vid periodens utgång.
Koncernen hade ett negativt kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av rörelsekapital under
andra kvartalet 2007 på –3,1 MSEK (5,9) och periodens
kassaflöde var –5,7 MSEK (–12,9).
Medarbetare
Koncernen hade vid periodens utgång anställda motsvarande 23 (23) heltidstjänster i den kvarvarande verksamheten.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncern
gemensam förvaltning. Omsättningen under andra kvartalet
2007 uppgick till 0 MSEK (0). Resultat före skatt andra
kvartalet uppgick till uppgick till –1,8 MSEK (-6,1). Försäljningen av One2Com AS har gett en preliminär realisationsförlust på –1,3 MSEK i andra kvartalet.
Den stora skillnaden i resultat beror på en betydande avyttring under 2006. Av jämförelseperiodens resultat hänför
sig 11,7 MSEK till en riktad nyemission och försäljning av
aktier i Talkmore Holding.
Avvecklad verksamhet
Intäkter
Intäkterna för avvecklad verksamhet i januari till juni uppgick till 180,0 MSEK (213,1) vilket motsvarar en minskning
med 16 % jämfört med samma period föregående år. Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 77,5 MSEK (113,2)
vilket motsvarar en minskning med 32 % jämfört med
samma period föregående år.
Resultat
Rörelseresultatet under januari till juni 2007 uppgick till
–67,6 MSEK (18,0). Resultatet efter skatt blev –61,0 MSEK
(-12,5). Rörelseresultatet under andra kvartalet 2007
uppgick till –38,3 MSEK (-7,6). Resultatet efter skatt andra
kvartalet blev –-33,7 MSEK (-0,8).
Kassaflöde
i den avvecklade verksamheten uppgick kassaflödet
från den löpande verksamheten januari till juni till –60,6
MSEK (-9,6) Det totala kassaflödet var –0,2 MSEK (–3,3)
Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra
kvartalet uppgick till 17,8 MSEK (-11,9). Likvida medel vid
periodens slut var 2,1 MSEK. Utöver kassatillgångar i den
avvecklade verksamheten finns check- och fakturakrediter på totalt 23,3 MSEK varav 0 MSEK var utnyttjade vid
periodens utgång.
Medarbetare
Koncernen hade vid periodens utgång anställda
motsvarande 19 (23) heltidstjänster i den avvecklade
verksamheten.
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Utveckling per affärsområde
Avvecklad verksamhet
				
KSEK
Business Solutions
Logistics
Network Services
INTÄKTER	

apr - juni

Koncerngem. &
elimineringar

jan - juni apr - juni

jan - juni

apr - juni

jan - juni

jan - juni apr - juni

Externa kunder
58 203 27 800
Intern försäljning
485
95
Totala intäkter
58 688 27 894
Rörelseresultat
1 657
631

85 808
0
85 808
8 161

30 093
0
30 093
7 946

87 469
43 993
6 765
0
0
-485
87 469 43 993
6 280
-73 339 -44 301 -17 675

Summa koncern
jan - juni

apr - juni

3 453 238 244 105 339
-95
0
0
3 359 238 244 105 339
-6 650 -81 196 -42 373

Link Messaging AB som tidigare ingick i Business Solutions har redovisats under Koncerngemensamt och elimineringar
Första halvåret 2006
Avvecklad verksamhet
				
KSEK
Business Solutions
Logistics
Network Services
INTÄKTER	

jan - juni apr - juni

jan - juni

apr - juni

jan - juni

apr - juni

Externa kunder
48 701 24 673 149 557
Intern försäljning
4 573
3 850
2 077
Totala intäkter
53 274 28 523 151 634
Rörelseresultat
-438
610 -2 467

81 062
1 742
82 804
456

63 554
290
63 844
-15 044

32 096
290
32 386
-8 487

Business Solutions
Affärsområdet Business Solutions erbjuder IT-lösningar
som hjälper företag att optimera sina mobila investeringar.
Företagen inom affärsområdet erbjuder mobiltelefoner,
handdatorer, tillbehör och abonnemang över Internet. I
affärskonceptet ingår även logistiklösningar för bättre inköpsoch distributionsrutiner samt support- och helpdesktjänster.
Business Solutions erbjuder också ett webbaserat strategioch administrationsverktyg för att hantera och administrera
mobila terminaler på ett enkelt sätt. Med Business Solutions
lösning kan ett företag eller en organisation sänka sina direkta och indirekta mobila kostnader med drygt en tredjedel.
Försäljningen inom Business Solutions har varit god med
ökade intäkter från både befintliga och nya kunder. Försäljningen av mobiltelefoner har generellt minskat något i
Sverige under andra kvartalet 2007. Detta förklaras med att
kunderna väntar på ett generationsskifte inom mobiltelefoni.
Intäkterna i januari till juni har ökat med 10 % jämfört med
samma period föregående år och affärsområdet visar tillfredställande lönsamhet mot bakgrund av pågående expansion
i Sverige, Norge och Finland. Under april till juni sjönk
intäkterna med 2 % vilket förklaras av bortfallet av intern
försäljning. En ny försäljningschef har anställts tillsammans
med nya säljare i Göteborg och Malmö. Dessutom har en
nordisk IT-plattform utvecklats under perioden. Företaget har
fått cirka 30 nya företagskunder, däribland Skurups kommun
med 600 mobilanvändare.
I samband med beslutet att koncentrera verksamheten till
företagsmarknaden inom mobiltelefoni och avyttra övriga
delar gjordes en översyn av segmentsindelningen. Link
Messaging AB, som tidigare ingick i Business Solutions och
som avyttrades i början av juli, ingår från och med andra
kvartalet i koncerngemensamt & elimineringar.
Network Services
Utvecklingen inom Network Services har gett Mobyson AB
möjlighet att antingen värdera MVNO-avtalet, och därmed
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Koncerngem. &
elimineringar
jan - juni apr - juni

0
-6 940
-6 940
3 287

Summa koncern
jan - juni

apr - juni

0 261 812 137 830
-5 882
0
0
-5 882 261 812 137 830
-2 948 -14 662 -10 369

driva verksamheten vidare i egen regi, eller sälja av hela GSMoperatörsverksamheten. Den 6 juli 2007 enades Mobyson AB
och Telenor Mobil AS om försäljning av verksamheterna som
ingår i Network Services: holdingbolaget Talkmore Holding
AS och Mobyson AS. Beslutet om försäljning togs i juni som
en konsekvens av Mobyson AB:s uttalade strategi att renodla
sina verksamhetsområden. Affären med Telenor kräver godkännande av den norska konkurrensmyndigheten.
Denna process med förhandlingar och due diligence har
varit huvudfokus under det andra kvartalet 2007. Telenordic
Norge AS har i samband med försäljningen upphävt avtalen
med Ventelo genom en förlikning, vilket medfört en räkenskapsmässig engångskostnad om 4,6 MSEK. Telenordic är
nu fria att välja trafikleverantör.
Mobyson AS har tidigare överlåtit drift av kundservice till
ett externt företag. Från och med 1 juni 2007 flyttades
kundservicen in internt i bolaget vilket medgett betydande
besparingar. Mobyson har under det andra kvartalet 2007
även avvecklat anställningsförhållandet till samtliga tidigare
anställda i Mobyson AS.
Konkurrensen på den norska mobilmarknaden har tilltagit
sedan februari. Detta beror på en mättning av marknaden
samt att flera nya aktörer i mobilbranschen etablerat sig på
den norska marknaden. I lågprissegmentet, Network Services
huvudsakliga marknad, har konkurrensen varit speciellt hård.
Detta har lett till en nettoförlust av kunder under perioden.
Logistics
One2com AS såldes i juni till AxCom AB för 12 MNOK med
en tilläggsköpeskilling på högst 8 MNOK, motsvarande ett
enterprise value om 55 MNOK. Försäljningen beräknas ge
en realisationsvinst på 6,4 MSEK. Bolaget utgjorde affärsområdet Logistics som därmed är avvecklat. Före försäljningen
erbjöd affärsområdet Logistics IT-lösningar och tillhörande
distribution för mobila terminaler.
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Marknad
Mobyson AB är verksamt på den nordiska telekommarknaden med fokus på mobila lösningar. Mobyson har verksamhet riktad mot både konsument- och företagsmarknaden,
dock med fokus på avancerade lösningar inom företagsmarknaden. Marknaden fortsätter att utvecklas väl och det
är god efterfrågan på den typ av tjänster som Mobyson AB
erbjuder.
Efterfrågan är stor från många företag som vill investera i
mobila tjänster, inte minst genom ett stundande skifte till
3G-lösningar och Wi-Fi. Den snabba utvecklingen inom
trådlösa nätverk och mobil IP-telefoni innebär också nya
affärsmöjligheter och ett bättre och utökat erbjudande till
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Mobyson AB:s kunder. Utvecklingen av mobilt bredband
för smarta mobila terminaler, så kallade smartphones,
förväntas ha samma effekt som införandet av Internet
hade på persondatorn. Allt fler människor kommer inom
en snar framtid att använda e-post och andra tjänster
oavsett om de befinner sig vid en dator eller har en mobil
terminal i handen. Både infrastruktur, operatörstjänster
och arbetsvanor är under förändring. Förändringarna sker
redan på företagsmarknaden där Freetel AB är mycket väl
positionerade. Genom konsolideringsprocesser förväntas
kompetens och system bli sammanslagna i större enheter.
Tack vare detta kan kompletta integrerade lösningar
erbjudas.
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Framtidsutsikter 2007
I och med försäljningen av Network Services har Mobysons
strategiska spelrum utvecklats betydligt. Idag finns goda
möjligheter att utöka Business Solutions i Norden. Tillväxt
är möjlig både via organisk tillväxt och med hjälp av förvärv.
Målsättningen är att bli en ledande nordisk aktör på företagsmarknaden för avancerade mobiltelefoner. F
 öretagets
strategi baseras på marknadsprognoser om stark tillväxt
i användningen av mobila terminaler för avancerade
applikationer. Segmentet bedöms ha god tillväxtpotential
och marginalerna förväntas vara fortsatt höga. Det ställs
allt oftare krav på att anställda använder sin mobiltelefon
som en trådlös PC med verksamhetskritiska applikationer.
Förändringar inom infrastruktur, operatörstjänster och

För ytterligare information kontakta:
Bent Brugård, VD
Erik Langaker, styrelseordförande

arbetsvanor gör efterfrågan stor på kompetens och system
för att integrera mobila företagslösningar.
De generella marknadsutsikterna för telekombranschen i
både Sverige och Norge är goda. Utvecklingen av mobilt
bredband och mer avancerade mobila terminaler förväntas öka mobilanvändningen ytterligare, framförallt inom
dataöverföring. Många använder sin mobiltelefon som en
bärbar dator med ökande användning av verksamhetskritiska applikationer som e-post och kalender. Detta innebär
också att företagen måste ha god kontroll över mobilanvändningen och enkelt kunna underhålla den mobila delen
av verksamheten.

Tel: +47 908 53 506
Tel. +47 976 94 555

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:
Delårsrapport januari - september 2007 28 november 2007
Bokslutskommuniké
20 februari 2008
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Resultaträkning, koncern
Koncernens resultaträkning
KSEK

Jan - juni
2007

Jan - juni
2006

April - juni
2007

April - juni
2006

Jan - dec
2006

KVARVARANDE VERKSAMHET	
Intäkter
Totala intäkter

58 203
58 203

48 701
48 701

27 803
27 803

24 644
24 644

119 328
119 328

Kostnad för sålda varor
Bruttovinst
%

-47 243
10 960
18,8%

-41 024
7 677
15,8%

-22 572
5 231
18,8%

-20 129
4 515
18,3%

-95 286
24 042
20,1%

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/Nedskrivningar
Realisationsresultat delavyttring
respektive avyttring dotterbolag
Summa omkostnader

-6 451
-15 816
-1 294

-5 348
-9 501
-1 180

-3 754
-4 559
-663

-2 818
-4 429
-63

-9 201
-16 741
-2 756

0
-23 561

11 676
-4 353

0
-8 976

0
-7 309

11 676
-17 022

Resultat från andelar i intressebolag
redovisade enligt kapitalandelsmetoden
Rörelseresultat (EBIT)

-1 090
-13 690

3 324

-331
-4 077

-2 795

7 020

-1 450
-4 335
-5 785

158
-1 860
-1 702

413
-1 298
-885

101
-903
-802

3 363
-2 054
1 309

Resultat efter finansiella poster och före skatt

-19 476

1 622

-4 961

-3 596

8 329

Skatter
Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet

113
-19 363

-165
1 457

-1 110
-6 071

-165
-3 761

225
8 555

Resultat från avvecklad verksamhet,
netto efter skatt
Resultat efter skatt

-61 050
-80 414

-12 549
-11 092

-33 651
-39 722

-829
-4 590

-43 962
-35 407

-hänförligt till moderbolagets aktieägare
-hänförligt till minoriteten

-80 414
0

-4 430
-6 662

-39 722
0

-87
-4 503

-25 179
-10 228

-0,14

0,03

-0,04

-0,07

0,15

180 041
-247 547
-67 506
2 146
-65 359
4 309
-61 050

213 111
-231 097
-17 986
-1 517
-19 503
6 954
-12 549

77 537
-115 833
-38 296
337
-37 960
4 309
-33 651

113 186
-120 761
-7 574
-208
-7 783
6 954
-829

437 351
-464 562
-27 211
-2 472
-29 683
-14 279
-43 962

-0,43

-0,23

-0,20

-0,02

-0,78

Finansiella poster
Ränteintäkter & övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster

Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet
före och efter utspädning, kr
AVVECKLAD VERKSAMHET	
Totala intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster och före skatt
Skatter
Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet
Resultat per aktie från avvecklad verksamhet
före och efter utspädning, kr

I den avvecklade verksamheten har nettotillgångarna skrivits ned med 19,1 MSEK med anledning av
försäljningen av Network Services.
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Balansräkning, koncern
Koncernens balansräkning
KSEK

30 juni
2007

Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Goodwill
40 475
Övriga immateriella anläggningstillgångar
11 348
Materiella anläggningstillgångar
283
Finansiella anläggningstillgångar
0
Summa anläggningstillgångar
52 106
Omsättningstillgångar		
Varulager
1 922
Kortfristiga fordringar
27 552
Kassa och bank
69 702
Summa omsättningstillgångar
99 176
		
TTillgångar som innehas för försäljning
194 030
Summa tillgångar
345 312
		
Eget kapital och skulder		
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
216 632
Eget kapital hänförligt till minoritet
0
Långfristiga skulder och avsättningar
37 614
Kortfristiga skulder
81 085
		
Skulder knutna till tillgångar som innehas för försäljning
9 982
		
Summa skulder
345 312

31 dec
2006

28 835
42 317
1 790
4 121
77 063

11 659
83 100
17 701
112 460
- 		
189 523

42 200
0
33 445
113 878
189 523

Eget kapital, koncern
Förändringar i koncernens
Jan-juni
Jan-juni		
Jan-juni
Jan-juni
egna kapital
2007
2007		
2006
2006
	Hänförlig till	Hänförlig till		Hänförlig till	Hänförlig till
KSEK
moderbolag
minoritet	Totalt moderbolag
minoritet	Totalt
Vid periodens början
42 200
0
42 200
37 999
0
37 999
Ägarförändringar
0
0
14 488
10 535
25 023
Övriga ägarförändringar
244 296
244 296
Aktierelaterade ersättningar
690
690
Omräkningsdifferens
10 549
10 549
576
21
597
Periodens resultat
-80 414
-80 414
-4 343
-2 159
-6 502
Eget kapital vid periodens slut
216 632
0
216 632
49 410
8 397
57 807
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Kassaflödesanalys, koncern
Kvarvarande verksamhet
Koncernens kassaflödeg
KSEK

Jan - juni
2007

Jan - juni
2006

April - juni
2007

April - juni
2006

Jan - dec
2006

-19 476

1 622

-4 961

-3 596

8 330

824
0

-2 133
-1 407

1 940
-43

6 851
2 687

-13 023
-

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-18 652

-1 918

-3 064

5 942

-4 693

Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

84 756
66 104

-2 686
-4 604

-16 829
-19 894

2 044
7 986

5 605
912

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-12 198
0

2 444
5 169

9 864
4 284

-3 695
-17 202

6 956
-11 504

Periodens kassaflöde

53 906

3 009

-5 746

-12 911

-3 636

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

15 797
0
69 703

12 108
0
15 117

71 436
0
65 690

28 471
0
15 561

16 001
0
12 367

Avvecklad verksamhet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Förändring av likvida medel

-60 578
62 616
-2 195
-157
217

-9 586
-6 731
13 013
-3 304
-3 430

17 779
-7 819
-9 922
38
0

-11 932
-3 698
15 649
19
20

-44 646
23 200
25 700
4 254
3 893

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet m.m.
Betald skatt
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Nyckeltal, koncern
Koncernens nyckeltal
KSEK

Jan - juni
2007

Jan - juni
2006

April - juni
2007

April - juni
2006

Jan - dec
2006

Genomsnittligt antal aktier
före och efter utspädning
141 026 638
53 878 268 169 601 365 53 878 268 56 636 749
Antal aktier vid periodens slut
169 601 365
53 878 268 169 601 365 53 878 268 59 558 268
Resultat per aktie från kvarvarande
verksamhet före och efter utspädning
-0,14
0,03
-0,04
-0,07
0,15
Resultat per aktie från avvecklad
verksamhet före och efter utspädning
-0,43
-0,23
-0,20
-0,02
-0,78
Avkastning på eget kapital (%)
neg
neg
neg
neg
neg
Eget kapital/aktie
1,28
0,93
1,28
0,93
0,71
Soliditet (%)
63%
22%
63%
22%
22%
Avkastning på totalt kapital (%)
neg
neg
neg
neg
neg
		
Jämförelsetalen och antalet aktier har omräknats för jämförelseperioderna med hänsyn till sammanläggningen av aktier 2006.
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Resultaträkning, moderbolag
Moderbolagets resultaträkning
KSEK

Jan - juni
2007

Jan - juni
2006

Apr - juni
2007

Apr - juni
2006

Jan - dec
2006

Intäkter
Totala intäkter

0
0

0
0

0
0

0
0

895
895

Bruttovinst

0

0

0

0

895

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/Nedskrivningar
Summa omkostnader

1 685
-9 469
-6
-7 790

-3 118
-3 586
-6
-6 709

3 089
-2 126
-3
960

-1 737
-2 137
-3
-3 877

-5 413
-5 097
-12
-10 522

Rörelseresultat

-7 790

-6 709

960

-3 877

-9 627

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter & övriga finansiella intäkter
Räntekostnader

-1 314
675
-7 004

21 897
0
-3 478

-1 314
443
-1 852

0
0
-2 220

21 897
2 945
-4 268

Resultat efter finansiella poster och före skatt

-15 434

11 710

-1 763

-6 097

10 947

Årets skatt
Resultat efter skatt

0
-15 434

11 710

0
-1 763

0
-6 097

0
10 947
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Balansräkning, moderbolag
Moderbolagets balansräkning
KSEK

30 juni
2007

31 dec
2006

Tillgångar		
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
16
Andelar i koncernföretag
364 773
Övriga finansiella anläggningstillgångar		
Summa anläggningstillgångar
364 789

125 272

Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar
44 805
Kassa och bank
19 393
Summa omsättningstillgångar
64 198
Summa tillgångar
428 987

22 655
3 036
25 691
150 963

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

106 908
32 025
12 031
150 963
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335 768
34 060
59 158
428 987

6
125 266
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Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna som tillämpas i denna delårsrapport är oförändrade från dem som beskrivs i
koncern¬redovisningen för år 2006, not 1. Redovisning av
avvecklad verksamhet har gjorts i enlighet med IFRS 5.

inför hänvisas till motsvarande avsnitt i årsredovisningen
2006: bolagets beslut att avveckla affärsområdena Network
Services och Logistics gör att bolaget inte längre exponeras
mot riskerna som förknippas med den hårda konkurrenssituationen och prispressen inom dessa områden. I den
kvarvarande verksamheten, Business Solutions, har inga
väsentliga förändringar skett under det första halvåret.

Risk och osäkerhetsfaktorer
Beträffande risk- och osäkerhetsfaktorer som företaget står

Försäljningen av Mobyson AS och Talkmorekoncernen är
avhängig godkännande av konkurrensmyndigheten i Norge.

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

DEFINITIONER	
Genomsnittligt antal aktier
Det vägda genomsnittet utgörs av antalet stamaktier vid periodens början, justerat för
före och efter utspädning	nyemissioner som gjorts under perioden, multiplicerat med en vägningsfaktor. Denna
vägningsfaktor utgörs av det antal dagar som ett visst antal stamaktier varit utestående
i förhållande till det totala antalet dagar i perioden.
Resultat per aktie
före utspädning, kr

Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier
före utspädning.

Resultat per aktie
Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier
efter utspädning, kr	efter utspädning. Potentiella stamaktier ger inte upphov till någon utspädningseffekt
när en konvertering av dem till stamaktier medför en förbättring av resultat per aktie
och resultatet är därmed lika som före utspädning.
Avkastning på eget kapital

Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital.

Eget kapital per aktie, kr

Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Räntabilitet på totalt kapital
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Resultat efter finansiella poster i procent av totalt kapital.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och
de företag som ingår i koncernen står inför

Nacka den 29 augusti 2007

Mobyson AB (publ)

Erik Langaker

Bent Brugård

Andreas Aasen 		

Styrelseordförande

Verkställande direktör

Styrelseledamot

Kjell Bråthen

Leif Rune Rinnan

Espen Skadal

Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot

Delårsrapporten är inte granskad av bolagets revisorer.
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