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Delårsrapport januari-mars 2006 för Scribona-koncernen 
 
• Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 9 procent till 2.932 Mkr (2.693).  

• Rörelseresultatet uppgick till -15 Mkr (6). Resultatet efter skatt blev -14 Mkr (0), motsvarande 0,27 kr (0,00) 
per aktie. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 123 Mkr (-6). Kassaflöde från investeringar uppgick 
till -33 Mkr (-9) och är framför allt hänförligt till förvärv inom Carl Lamm samt investeringar i det nya 
affärssystemet. 

• Affärsområde Scribonas försäljning under kvartalet ökade med 7 procent till 2.702 Mkr (2.520) med ett 
rörelseresultat på  –25 Mkr (-3).   

• Affärsområde Carl Lamms försäljning under kvartalet ökade med 28 procent till 223 Mkr (174) med ett 
rörelseresultat på 11 Mkr (11).  

• Arbetet med att förbereda affärsområde Carl Lamm för en utskiftning och särnotering fortsätter enligt plan 
och beslut kommer att tas på en extra bolagsstämma under 2006.  

• Omstruktureringen inom affärsområde Scribona har fortsatt under första kvartalet och beräknas leda till 
väsentliga resultatförbättringar under andra halvåret. 

 
VD-KOMMENTAR 
 
Affärsområde Scribonas försäljning ökade med 7 procent i både värde och volym under kvartalet. Detta innebär 
att vi har tagit marknadsandelar på en hård konkurrensutsatt distributörsmarknad samtidigt som vi parerar den 
fortsatta sjunkande prisnivån genom en ändrad produktmix med större fokus på highend-produkter. Vi är nöjda 
med utvecklingen i Sverige, Finland och Norge, däremot är vår danska verksamhet fortfarande ett problem och 
därifrån kommer merparten av förlusten under kvartalet. 
 
Marginalerna har pressats som en följd av HP:s förändrade distributionsstrategi, som kommer att innebära att ett 
färre antal distributörer finns kvar som HP-distributörer vid årets slut. Denna extra marginalpress bedöms fortsätta 
ytterligare minst ett till två kvartal. Den danska verksamheten gör fortfarande betydande förluster under kvartalet 
med -16 MSEK men förväntas komma i balans under senare delen av 2006. 
 
Inom de produktsegment där Scribona gjort större satsningar, Enterprise & Client Software samt Entertainment & 
Personal Communication, har omsättningen ökat kraftigt och denna utveckling beräknas fortsätta framöver. 
 
Samtliga länder är sedan början av april integrerade i vår gemensamma system- och it-plattform och vårt 
kostnadsrationaliseringsprogram går in i nästa fas. Antalet anställda bedöms under året kunna minskas med 
ytterligare tio procent, vilket skulle innebära färre än 500 anställda vid årsskiftet 2006/07. Negativa valutaeffekter 
som konsekvens av vår nordiska produkthantering har påverkat resultatet negativt med -7 Mkr under kvartalet, 
men redan under april månad beräknas delar av denna effekt ha reverserats. 
 
Även andra kvartalet bedöms bli resultatmässigt svagt, men vi räknar med en väsentlig resultatförbättring under 
andra halvåret och det är fortfarande vår förhoppning att vi ska nå vårt operativa resultatmål om 100 Mkr under 
2006. 
 
Affärsområde Carl Lamms omsättningsökning uppgick till 28 procent under första kvartalet och bolaget stärkte 
ytterligare sin position som en av de ledande leverantörerna av produkter och lösningar för dokumenthantering på 
den svenska marknaden.  
 
Den konvergens som pågår mellan dokumenthanterings- och it-marknaden avseende produkter och kanaler har 
öppnat nya möjligheter för Carl Lamm. Under januari förvärvades tre it-infrastrukturbolag; Saldab AB i Malmö, 
Vinga Datacenter AB i Göteborg och Megabyte System AB i Stockholm. Dessa förvärv möjliggör en breddning av 
erbjudandet till att omfatta fler produkter och tjänster inom it-infrastruktur, vilket är en viktig del av Carl Lamms 
strategi.  
 
Tillsammans med Carl Lamms befintliga lösningar för dokumenthantering skapas nya helhetslösningar som 
kunderna i allt högre grad efterfrågar. Redan under första kvartalet gjordes ett antal affärer som resultat av 
strategin och förvärven. Integrationsarbetet, som beräknas vara genomfört per årsskiftet, löper enligt plan. 
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För ytterligare information, kontakta: 
Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 
Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88 
 
Rapporteringstillfällen 
Delårsrapport januari-juni 2006 17 juli 2006 
Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006 
Bokslutskommuniké januari – december 2006 9 februari 2007 
 
 



 

 

3
 
 
KONCERNENS ORGANISATION 
 
Koncernen består av affärsområdena Scribona och 
Carl Lamm.   
 
För att säkerställa affärsområde Scribonas ledande 
position på den nordiska it-marknaden fortsätter de 
nordiska koordinerings- och effektiviserings-
programmen genom utvecklingen av gemensamma 
backofficefunktioner, ny infrastrukturplattform och 
en mer flexibel och konkurrenskraftigare 
logistiklösning. Under 2005 har de danska och 
norska verksamheterna inom affärsområdet 
förvärvats av Scribona Nordic AB som därefter, 
förutom i Sverige, även driver verksamheten i dessa 
länder. Motsvarande förändring genomfördes 
avseende Finland i början av april 2006.  
 
Förberedelser och skapande av förutsättningar för 
en utskiftning och särnotering av det helägda 
dotterbolaget Carl Lamm AB till Scribona AB:s 
aktieägare, när de rätta förutsättningarna föreligger, 
pågår, i linje med det beslut som fattades på en 
extra bolagsstämma den 16 december. 
 
 
KONCERNENS UTVECKLING 
 
Nettoomsättning och resultat under första 
kvartalet  
 
Koncernens verksamhet har säsongsmässiga 
variationer med en svagare försäljning under årets 
tre inledande kvartal och ett normalt betydligt 
starkare avslutande kvartal. 
 
Koncernens nettoomsättning under det första 
kvartalet uppgick till 2.932 Mkr (2.693), en ökning 
med 9%. Försäljningen har för jämförbara enheter 
och till oförändrade valutakurser ökat med 6%.  
 
Koncernens rörelseresultat uppgick till –15 Mkr (6).  
Rörelseresultatet inkluderar nedskrivning av 
goodwill på grund av begränsad nyttjandeperiod 
med -1 Mkr (-7) och valutakursförluster netto med -7 
Mkr (-3).  
 
Finansnettot uppgick till -4 Mkr (-3). Koncernens 
dröjsmålsräntenetto var 0 Mkr (1). 
 
Resultat före skatt blev -19 Mkr (3). 
 
Skatt uppgick till 5 Mkr (-3). Skattekostnaden 
påverkas av effekter av ej avdragsgilla kostnader.  
 
Efter skatt blev nettoresultatet -14 Mkr (0) och 
resultat per aktie -0,27 kr (0,00). 
 
På Scribona AB:s årsstämma, den 30 mars 2006, 
fattades beslut om ett incitamentsprogram baserat 
på personaloptioner som ger deltagarna i 
programmet rätt att förvärva aktier i Carl Lamm AB. 
Optionerna medför en utspädning i Scribonas vinst 
per aktie men beloppet är oväsentligt i kvartalet och 
har inte påverkat resultat per aktie efter full 
utspädning. 
 

 
 
Kassaflöde  
 
Koncernens kassaflöde från den löpande 
verksamheten under kvartalet uppgick till 123 Mkr    
(-6). Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -33 Mkr (-9). Investeringarna inkluderar 
affärsområde Carl Lamm:s förvärv av tre bolag inom 
infrastruktur med 15 Mkr. Investeringar i nya 
affärssystem i Scribona respektive Carl Lamm 
uppgår till 11 Mkr och 4 Mkr. Periodens kassaflöde 
uppgick till 69 Mkr (-7).   
 
Finansiell ställning 
 
Finansiellt nettokapital var -262 Mkr (-150) vid 
periodens utgång. Det sysselsatta kapitalet var 
1.195 Mkr (1.099). Likvida medel vid kvartalets slut 
uppgick till 417 Mkr (351). Koncernens 
likviditetssituation är god med hänsyn tagen till icke 
utnyttjat kreditutrymme på 100 Mkr.  
 
Personal 
 
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 978 
personer (991). Under kvartalet har tillkommit 53 
personer i de av Carl Lamm förvärvade bolagen.    
 
Nyckeltal 
 
För kvartalet blev resultat per aktie -0,27 kr (0,00). 
Resultat per aktie för den senaste 12-
månadersperioden blev -0,64 kr (-0,37 för helåret 
2005).  
 
Det egna kapitalet per aktie uppgick vid periodens 
utgång till 18,27 kr (18,59). 
 
Soliditeten var per sista mars 28,1% (31,5%). 
 
För den senaste 12-månadersperioden uppgick 
räntabiliteten på sysselsatt kapital till -2,6% (-0,7% 
för helåret 2005). 
 
Räntabiliteten på eget kapital uppgick under den 
senaste 12-månadersperioden till –3,5% (-2,0% för 
helåret 2005). 
 
 
UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE 
 
Affärsområdet Scribona  
 
Marknaden 
Enligt analysföretaget Context´s prognos har 
marknaden för persondatorer och servers i Norden 
ökat med cirka 8% i antal enheter, jämfört med 
samma kvartal 2005. Utvecklingen går fortsatt mot 
ökning av bärbara pc inom lågprissegmenten på 
bekostnad av stationära datorer.  
 
Hård konkurrens på grund av HP:s ambitioner att 
minska antalet distributörer, höga lager i kanalen 
och minskande distributörsandelar har inneburit 
sänkta försäljningsmarginaler.  
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Utveckling under kvartalet 
Affärsområdets nettoomsättning uppgick under 
kvartalet till 2.702 Mkr (2.520), en ökning med 7%. 
Försäljningen har för jämförbara enheter och till  
oförändrade valutakurser ökat med 5%. 
Rörelseresultatet uppgick till -25 Mkr (-3). 
Rörelseresultatet inkluderar valutakursförluster med 
-4 Mkr (-2). 
 
Affärsområdets försäljning under kvartalet per 
produktsegment: 
 
Personal Computers & Peripherals. 1.335 Mkr 
(1.461). 
Marknaden under kvartalet har växt mindre än 
tidigare kvartal. Tillverkarnas direktförsäljning har 
ökat jämfört med 2005. Baserat på preliminära 
marknadsdata bedöms Scribona ha stärkt sina 
marknadsandelar på distributörsmarknaden. 
 
Servers, Storage & Infrastructure, 573 Mkr (593). 
Scribonas försäljning av infrastrukturprodukter sjönk 
något i värde jämfört med 2005. Det har varit trögt 
på marknaden för större infrastrukturaffärer efter ett 
starkt fjärde kvartal. Scribona bedömer att 
affärsområdets marknadsandelar inom distribution 
är oförändrade. 
 
Enterprise & Client Software, 322 Mkr (280). 
Scribona har under kvartalet ökat försäljningen mot 
samma period 2005 med 16%. Tillväxten ligger 
främst i förnyelser av företagslicenser samt 
lösningar inom server-virtualisering.  
 
Entertainment & Personal Communication, 470 Mkr 
(244).  
Scribonas försäljning visar fortsatt en kraftig ökning 
med 93% jämfört med samma period 2005. 
Framgången ligger främst i försäljning av PC-
utrustning till hem-marknaden, men även en fortsatt 
ökning i försäljningen av LCD/Plasma-TV, DVD, 
ljud- och fotoprodukter. 
 
Scribona per land  
Sverige har haft en god volymutveckling inklusive 
nya produkter för konsumentmarknaden. 
Marknadsandelarna har ökat på de större 
leverantörernas produkter. Hård priskonkurrens har 
sänkt marginalerna på volymprodukter och 
resulterat i ett något lägre rörelseresultat än 2005.  
 
Danmark har ökat försäljningen men inte till 
budgeterade nivåer. I en prispressad marknad har 
försäljningen gjorts till låga marginaler. På grund av 
svårigheter att uppnå lönsamhet på HP pc har 
distributörsavtalet för pc och servers sagts upp. 
Utförsäljning av lager och lagernedskrivningar har 
resulterat i stora förluster. Organisationen har 
reducerats kraftigt under kvartalet och backoffice-
funktioner har flyttas till Sverige. 
 
I Finland har försäljningen i lokal valuta ökat något 
men sänkta marginaler har givit oförändrat 
rörelseresultat. 
 
I Norge har en försäljningsminskning i lokal valuta 
kompenserats med något bättre marginaler. 
Rörelseresultatet är gott men sämre än 2005.   
 
 

 
Affärsområdesgemensamt inkluderar förutom 
affärsområdets ledning även centrala funktioner 
som logistik, it m.m. I denna rubrik ingår även 
negativa centrala valutaeffekter på -7 Mkr.  
 
Åtgärdsprogram med kostnadsbesparingar 
De under senaste året gjorda investeringarna i ny 
logistik- och it-infrastruktur har möjliggjort en 
förenkling av den legala strukturen och en ökad 
grad av centralisering och nordifiering av 
backofficefunktioner, som tillsammans med tidigare 
vidtagna åtgärder förväntas leda till en förbättrad 
produktivitet och förbättrat kassaflöde under 2006.  
 
Framtidsutsikter 
Åtgärdsprogrammet i kombination med den starka 
lokala förankringen möjliggör för affärsområde 
Scribona att skapa en stark och konkurrenskraftig 
kanal till marknaden för världens tillverkare, med de 
mervärden och den flexibilitet som kunderna kräver.   
 
Scribona kommer med dessa åtgärder stärka sin 
ledande position på den nordiska it-marknaden och 
under nuvarande marknadsförutsättningar är målet 
att nå ett rörelseresultat på 100 Mkr under 2006.  
 
Scribona har tagit en aktiv roll i den konsoliderings-
process som för närvarande pågår i branschen. Ett 
antal strategiska alternativ utvärderas. 
 
Affärsområde Carl Lamm 
 
Marknaden 
Den totala marknaden för dokumenthanterings-
produkter ökade i Sverige under kvartalet enligt Carl 
Lamms bedömning med 6% i värde mot föregående 
år. Detta drivet av en ökad efterfrågan för utrustning 
som hanterar dokumentflöden i färg. Vår försäljning 
av copyprinters och färgskrivare ökade mer än 
marknaden enligt Carl Lamms bedömning och 
innebar förstärkta marknadsandelar.  
 
Inom övriga produktområden som talhantering, 
frankering och fax bedöms marknaden vara 
oförändrad mot 2005.  
 
Tjänste- och eftermarknaden innefattande sevice, 
förbrukning, support och utbildning ökade på grund 
av de växande dokumentvolymerna och ökad andel 
färgutskrifter. 
 
Utveckling under kvartalet 
Carl Lamm har som oberoende leverantör möjlighet 
att leverera många olika varumärken och lösningar. 
Den positionen bygger Carl Lamm vidare på i sin 
strategi genom att bredda sitt kunderbjudande och 
produktportföljen rejält inom området it-infrastruktur. 
Carl Lamm kan nu även erbjuda sina kunder 
produkter från bl.a. HP och Microsoft. Samarbetet 
med dessa företag kommer att leda till många 
gemensamma aktiviteter under året.       
 
Genom ett omfattande samarbete med flera 
ledande tillverkare av dokumenthanteringsprodukter 
(EFI, Epson, Francotyp Postalia, Philips, Ricoh, 
Samsung m.fl.) finns ett ständigt flöde av 
produktnyheter som positivt påverkar 
utbytesmarknaden och skapar förutsättningar för 
lösningar att erbjuda marknaden.  
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Den 11 januari 2006, förvärvades med tillträdesdag 
1 januari 2006, tre bolag inom it-infrastruktur: 
Saldab AB, Megabyte System Svenska AB och 
Vinga Datacenter AB. Dessa it-infrastrukturbolag i 
storstadsregionerna kompletterar Carl Lamm och 
dess kunderbjudande med it-lösningar och utökad 
kompetens vilket främjar en snabb regional 
utveckling inom it-infrastruktur. Carl Lamm kan 
därmed genom sina 25 egna Center (försäljning, 
service och support) på strategiska orter runt om i 
Sverige erbjuda kombinationer inom dokument- och 
informationshantering som kunderna i allt högre 
grad efterfrågar. 
 
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 223 
Mkr (174), en ökning med 28%. Exklusive 
förvärvade enheter var försäljningsökningen 11%. 
Rörelseresultatet uppgick till 11 Mkr (11). 
Rörelseresultatet påverkades negativt av valuta-
kursförändringar om -3 Mkr (-1) samt av negativa 
resultateffekter av engångskaraktär om -1 Mkr 
hänförliga till kostnader avseende förberedelser 
inför en framtida särnotering av CL koncernen. 
 
Framtidsutsikter 
Under andra kvartalet fortsätter integrationen av it-
infrastrukturbolagen samt förberedelser för att 
skapa förutsättningar för en utskiftning och 
särnotering av Carl Lamm AB. Resultateffekterna av 
förvärven och det breddade erbjudandet som 
omfattar produkter och tjänster för it-infrastruktur 
beräknas komma under andra halvåret 2006 
 
Utvecklingen inom affärsområdet går mot kompletta 
lösningar för kontorets hela nätverk. Dokument-
hantering är fortsatt en komponent i dessa 
lösningar. Carl Lamm är väl positionerat och har en 
rikstäckande organisation för att kunna tillvarata de 
affärsmöjligheter som finns i en marknad under 
förändring.  
 
Personaloptioner 
Under kvartalet har fattats beslut om ett 
incitamentsprogram baserat på personaloptioner i 
Carl Lamm AB. 

 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Denna delårsrapport för koncernen är upprättad 
enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet 
med de krav som ställs i Redovisningsrådets 
rekommendation RR 31 Delårsrapporter för 
koncerner. 
 
Samma redovisningsprinciper och beräknings-
metoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen med undantag för 
redovisningen av valutakurseffekter i 
rörelseresultatet och nettomsättning per 
affärsområde.  
 
I årsredovisningen har valutakursdifferenser  
redovisats brutto i Övriga rörelseintäkter och Övriga 
rörelsekostnader. I denna delårsrapport redovisas 
valutakurseffekter netto i Övriga rörelsekostnader. 
Jämförelsetalen har omräknats. 
 
Nettoomsättning per affärsområde har ersatt den 
tidigare redovisningen av intäkter per affärsområde. 
Jämförelsetalen har omräknats.  
 
REVISION 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för 
översiktlig granskningav bolagets revisorer. 
 
Solna den 4 maj 2006 
 
 
Scribona AB 
Styrelsen 
 
 
 

 
 
Denna rapport finns även på www.scribona.se 
 
 
Adress  
Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA 
Tel +46-(0)8-734 34 00, Fax +46-(0)8-82 85 71, e-post  info@scribona.se 
Bolagets säte är Solna, Sverige. 
 
Fakta om Scribona 
Scribona är Nordens ledande distributör av it- och kommunikationsprodukter. 
Affärsområde Scribona är den ledande nordiska it-distributören med ett komplett erbjudande av hård- och 
programvara samt lösningar för infrastruktur. 
Affärsområde Carl Lamm tillhandahåller kompletta systemlösningar för data- och dokumenthantering i Sverige 
med egen distribution och detaljistverksamhet på 25 orter. 
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SCRIBONA – DELÅRSRAPPORT PER 2006-03-31 
 
Sammandrag av koncernens resultaträkning 
 
 2006 2005 2005/2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec
     
Nettoomsättning 2.932 2.693 11.899 11.660 
     
Övriga rörelseintäkter 10 10 37 37 
     
Rörelsens kostnader     
    Handelsvaror -2.668 -2.425 -10.850 -10.607 
    Övriga externa kostnader -119 -107 -483 -471 
    Personalkostnader -153 -146 -574 -567 
    Avskrivningar  -9 -9 -36 -36 
    Nedskrivning goodwill -1 -7 -5 -11 
    Övriga rörelsekostnader -7 -3 -16 -12 
     
Rörelseresultat  -15 6 -28 -7 
     
Finansnetto -4 -3 -16 -15 
     
Resultat före skatt -19 3 -44 -22 
     
Skatt 5 -3 11 3 
     
Periodens resultat -14 0 -33 -19 
     
Resultat per aktie, kr -0,27 0,00 -0,64 -0,37 
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,27 0,00 -0,64 -0,37 
Antal aktier i slutet av perioden 51.061.608 51.061.608 51.061.608 51.061.608 
Antal aktier i slutet av perioden efter full utspädning 51.061.608 51.061.608 51.061.608 51.061.608 
Genomsnittligt vägt antal aktier efter full utspädning 51.061.608 51.061.608 51.061.608 51.061.608 
 
 
 
Sammandrag av koncernens balansräkning 
 
 2006 2005 2005 2005 2005 
Belopp i Mkr 31 Mars 31 Dec 30 Sep 30 Juni 31 Mars
      
Goodwill 37 22 23 24 25 
Andra immateriella anläggningstillgångar 58 44 37 36 30 
Materiella anläggningstillgångar  38 35 36 26 29 
Övriga anläggningstillgångar 53 52 58 59 56 
Varulager 871 1.091 826 672 870 
Kortfristiga fordringar 1.842 2.720 1.695 1.811 1.649 
Likvida medel 417 348 481 520 351 
      
Tillgångar 3.316 4.312 3.157 3.148 3.010 
      
Eget kapital 933 946 935 960 949 
Långfristiga skulder 24 17 20 21 22 
Kortfristiga skulder 2.359 3.348 2.201 2.167 2.039 
      
Skulder och eget kapital 3.316 4.312 3.157 3.148 3.010 
      
Sysselsatt kapital 1.195 1.299 878 946 1.099 
Finansiellt nettokapital -262 -353 58 14 -150 
 
Omklassificering av materiella anläggningstillgångar till immateriella har gjorts per 2005-12-31 varvid jämförelsetalen omräknats. 
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SCRIBONA – BOKSLUTSKOMMUNIKÈ PER 2006-03-31 
 
Nettoomsättning per affärsområde och land  
 

 2006 2005 2005/2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec
     
Scribona     
   Sverige   963 897 3.937 3.872 
   Danmark 420 355 1.747 1.682 
   Finland 558 523 2.264 2.229 
   Norge 767 751 3.174 3.159 
   Affärsområdesinternt -6 -7 -28 -29 
Summa Scribona 2.702 2.520 11.094 10.912 
     
Carl Lamm 223 174 751 702 
     
Summa  affärsområden 2.925 2-693 11.845 11.614 
     
Övrigt/koncerninternt 8 0 54 46 
     
Summa  2.932 2.693 11.899 11.660 
 
Försäljning per produktsegment inom affärsområde Scribona 
 
 2006 2005 2005/2006 2005 
 Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec
Belopp i Mkr     
     
Personal Computers & Peripherals 1.335 1.461 5.525 5.651 
Servers, Storage & Infrastructure 573 593 2.401 2.421 
Enterprise & Client Software 322 280 1.534 1.492 
Entertainment & Personal Communication 470 244 1.566 1.340 
Övrigt 2 -58 68 8 
Summa affärsområde Scribona 2.702 2.520 11.094 10.912 
 
 
Rörelseresultat per affärsområde och land  
 
 2006 2005 2005/2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec
     
Scribona     
   Sverige   -1 1 26 28 
   Danmark -16 -8 -77 -69 
   Finland -1 -1 -7 -7 
   Norge 7 11 37 41 
   Affärsområdesgemensamt -13 -5 -38 -30 
Summa Scribona -25 -3 -58 -36 
     
Carl Lamm 11 11 37 37 
     
Summa affärsområden -14 8 -21 1 
     
Koncerngemensamt -1 -2 -7 -8 
     
Summa  -15 6 -28 -7 
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SCRIBONA – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 2006-03-31 
 
Kassaflödesanalys 
 
 2006 2005 2005/2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec
     
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
     
Resultat efter finansiella poster -19 3 -44 -22 
    Avskrivningar och nedskrivningar 10 16 41 47 
    Övrigt 9 -3 20 8 
Betald skatt -10 -2 -17 -9 
Kassaflöde från den löpande verksam-     
heten före förändring av rörelsekapital -10 14 0 24 
     
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital     
    Förändring av varulager 223 -11 2 -232 
    Förändring av rörelsefordringar 857 761 -141 -237 
    Förändring av rörelseskulder -947 -770 109 286 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 123 -6 -30 -159 
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
     
Förvärv av verksamheter -15 0 -15 0 
Avyttring av verksamheter 0 0 1 1 
Förvärv av anläggningstillgångar -18 -9 -66 -57 
Avyttring av anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -33 -9 -80 -56 
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
     
Förändring av lån  -21 8 178 207 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -21 8 178 207 
     
Periodens kassaflöde 69 -7 68 -8 
     
     
Likvida medel vid periodens början 348 355 351 355 
Periodens kassaflöde 69 -7 68 -8 
Kursdifferens i likvida medel 0 3 -2 1 
Likvida medel vid periodens slut 417 351 417 348 
 
 
Förändringar i eget kapital 
 

 2006 2005 2005/2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec
     
Periodens ingående balans 946 941 949 941 
Förändring av omräkningsdifferens 1 8 17 24 
Periodens resultat  -14 0 -33 -19 
     
Periodens utgående balans 933 949 933 946 
 
125 MNOK av eget kapital i Norge säkras från januari 2004 genom moderbolagets upplåning av motsvarande belopp i NOK. 
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SCRIBONA – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 2006-03-31 
 
 
Nyckeltal    
 
 2006 2005 2005/2006 2005 
 Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec
     
Rörelsemarginal, % -0,5 0,2 -0,2 -0,1 
     
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %   -2,6 -0,7 
     
Kapitalomsättningshastighet, ggr/år   11,0 11,0 
     
Sysselsatt kapital i genomsnitt, Mkr   1.080 1.056 
     
Finansiellt nettokapital, Mkr -262 -150 -262 -353 
     
Räntabilitet på eget kapital, %   -3,5 -2,0 
     
Eget kapital i genomsnitt, Mkr   944 948 
     
Soliditet, % 28,1 31,5 28,1 21,9 
     
Eget kapital per aktie, kr 18,27 18,59 18,27 18,53 
     
Resultat per aktie, kr -0,27 0,00 -0,64 -0,37 
     
Antal anställda i genomsnitt   948 952 
Antal anställda i slutet av perioden 978 991 978 927 
     
Omsättning per anställd, Mkr   12,6 12,4 
 
För definitioner av nyckeltal, se Scribonas senaste årsredovisning. 
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