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Delårsrapport januari-juni 2006 för Scribona-koncernen 
 
• Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 2.701 Mkr (2.733). Nettoomsättningen under halvåret 

ökade med 4 procent till 5.633 Mkr (5.427). 

• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -71 Mkr (3). Resultatet efter skatt blev -55 Mkr (-4), 
motsvarande -1,08 kr (-0,08) per aktie. Rörelseresultatet för halvåret blev -86 Mkr (9) och resultat efter skatt 
till -69 Mkr (-4). 

• Affärsområde Scribonas försäljning under kvartalet uppgick till 2.504 Mkr (2.563) med ett rörelseresultat på  
-78 Mkr (-7).  Under halvåret ökade försäljningen med 2 procent till 5.205 Mkr (5.082). 

• Omstruktureringen inom affärsområde Scribona har tagit längre tid och kostat mer än beräknat. Utförsäljning 
av överlager med 170 Mkr har under perioden gjorts till negativa marginaler.  

• Vår tidigare kommunicerade målsättning för affärsområde Scribona att nå ett rörelseresultat på 100 Mkr 
under helåret 2006 måste revideras. Med en förväntad minskad prispress, en volymtillväxt i nivå med första 
halvåret 2006 och effekterna av kostnadsprogrammen är målsättningen att under andra halvåret nå 100 Mkr 
i rörelseresultat. 

• De strategiska diskussionerna avseende affärsområde Scribona fortlöper och går de närmaste månaderna 
in i ett avgörande skede. 

• Affärsområde Carl Lamms försäljning uppgick under kvartalet till 208 Mkr (168) med ett rörelseresultat på 9 
Mkr (11). Under halvåret ökade försäljningen med 26% till 432 Mkr (342) med ett rörelseresultat på 20 Mkr 
(21). 

• Arbetet med att förbereda affärsområde Carl Lamm för en utskiftning och särnotering fortsätter enligt plan 
och målsättningen är att lämna ett förslag till beslut vid en extra bolagsstämma under tredje kvartalet 2006.  

 
VD-KOMMENTAR 
 
”Försäljningen för affärsområde Scribona har under det andra kvartalet nått samma nivå som föregående år. 
Scribona har under kvartalet förstärkt sin marknadsposition trots ett hårt konkurrensläge.   
 
Utförsäljning av överlager och HP:s ändrade distributionsstrategi har kraftigt pressat marginalerna i 
distributörsledet. Detta, tillsammans med volymtapp och fortsatta störningar i samband med implementationen av 
våra nordiska processer i Norge, har under kvartalet haft en betydande negativ effekt på resultatet. 
 
Även om vi inte förväntat oss någon förbättring före det andra halvåret är kvartalets resultat en besvikelse.  Vi 
stärker emellertid vår marknadsposition och är sannolikt bäst i klassen om man jämför med våra 
distributörskonkurrenter, Vi förväntar att prispressen lättar under andra halvåret, förutsatt att HPs ”right-sizing”-
strategi i allt väsentligt genomförts. Enbart priskriget runt HP och utförsäljningen av överlager har kostat oss minst 
40 Mkr under kvartalet. De pågående kostnadsbesparings- och marginalförbättringsåtgärder har fortsatt hög 
prioritet. Under första halvåret har vi minskat vårt lager med 300 Mkr, vilket har förbättrat kassaflödet avsevärt.  
 
Distributionsbranschen genomgår en snabb konsolidering i Europa. Scribona, som är den största distributören i 
Norden, är väl positionerad att vara en del i denna konsolidering. Som meddelats under mars månad har 
Scribona anlitat ABG Sundal Collier för att utvärdera alla möjligheter att skapa ett större mervärde för 
aktieägarna. För närvarande för Scribona diskussioner med ett flertal parter och vi förväntar oss att 
diskussionerna ska gå in i ett avgörande skede under de närmaste månaderna”, säger Tom Ekevall-Larsen, 
verkställande direktör för Scribona.  
 
”Affärsområde Carl Lamms omsättningsökning uppgick till 24 procent under andra kvartalet och bolaget stärkte 
ytterligare sin position som en av de ledande leverantörerna av produkter och lösningar för dokumenthantering på 
den svenska marknaden. Carl Lamm fortsätter att utvecklas positivt och tar marknadsandelar samtidigt som 
marginalerna förbättras. 
 
Den konvergens som pågår mellan dokumenthanterings- och it-marknaden avseende produkter och kanaler har 
öppnat nya möjligheter för Carl Lamm. Förvärven av tre infrastrukturbolag i årets början möjliggör en breddning 
av erbjudandet till att omfatta fler produkter och tjänster inom it-infrastruktur, vilket är en viktig del av Carl Lamms 
strategi. Under hösten kommer satsningen på it-infrastruktur att ytterligare bidra till Carl Lamms tillväxt.” 
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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-september 2006 10 november 2006 
Bokslutskommuniké januari-december 2006 9 februari 2007 
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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 förvärvades de danska 
och norska verksamheterna inom affärsområdet av 
Scribona Nordic AB och i början av april 2006 
gjordes motsvarande förändring avseende Finland. 
Scribona Nordic AB driver således från andra 
kvartalet 2006 verksamheten i samtliga nordiska 
länder.  
 
Arbetet med den planerade särnoteringen av 
affärsområde Carl Lamm fortgår enligt plan. 
Målsättningen är att lämna ett förslag till beslut om 
särnotering vid en extra bolagsstämma under tredje 
kvartalet 2006. Avsikten är att notera Carl Lamm vid 
Stockholmsbörsen. 
 
 
KONCERNENS UTVECKLING 
 
Nettoomsättning och resultat under andra 
kvartalet  
 
Koncernens verksamhet har säsongsmässiga 
variationer med en svagare försäljning under årets 
tre inledande kvartal och ett normalt betydligt 
starkare avslutande kvartal. 
 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 2.701 Mkr 
(2.733). 
 
Koncernens rörelseresultat uppgick till -71 Mkr (3).  
Rörelseresultatet inkluderar nedskrivning av 
goodwill på grund av begränsad nyttjandeperiod 
med -2 Mkr (-1) och valutakursförluster netto med -2 
Mkr (-2).  
 
Finansnettot uppgick till -4 Mkr (-7).  
 
Resultat före skatt blev -75 Mkr (-4). 
 
Nettoomsättning och resultat under första 
halvåret 
 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 5.633 Mkr 
(5.427), en ökning med 4%. Försäljningen har för 
jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser 
ökat med 2%.  
 
Koncernens rörelseresultat uppgick till -86 Mkr (9). 
Rörelseresultatet inkluderar valutakursförluster netto 
med -9 Mkr (-4). 
 
Finansnettot uppgick till -8 Mkr (-11).  
  
Resultat före skatt blev -94 Mkr (-2). 
 
Skatt uppgick till 25 Mkr (-2). Skattekostnaden 
påverkas av effekter av ej avdragsgilla kostnader.  
 

 
 
Efter skatt blev nettoresultatet -69 Mkr (-4) och 
resultat per aktie -1,35 kr (-0,08). 
 
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 utspädningseffekten beräknas inte då 
en sådan beräkning förutsätter en marknadsnoterad 
kurs på aktien. 
 
Kassaflöde  
 
Koncernens kassaflöde från den löpande 
verksamheten under halvåret uppgick till 152 Mkr    
(159). Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -43 Mkr (-19). Investeringarna inkluderar 
affärsområde Carl Lamms förvärv av tre bolag inom 
infrastruktur med 15 Mkr. En mindre service-
verksamhet i Finland har avyttrats för 2 Mkr. 
Investeringar i nya affärs- och logistiksystem i 
Scribona respektive Carl Lamm uppgår till 17 Mkr 
och 5 Mkr. Periodens kassaflöde uppgick till -35 Mkr 
(153).   
 
Finansiell ställning 
 
Finansiellt nettokapital var -246 Mkr (14) vid 
periodens utgång. Det sysselsatta kapitalet var 
1.129 Mkr (946). Likvida medel vid halvårsskiftet 
uppgick till 311 Mkr (520). Koncernens 
likviditetssituation är god med hänsyn tagen till icke 
utnyttjat kreditutrymme på 100 Mkr.  
 
Personal 
 
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 940 
personer (955). Under halvåret har tillkommit 53 
personer i de av Carl Lamm förvärvade bolagen.    
 
Nyckeltal 
 
För halvåret blev resultat per aktie -1,35 kr (-0,08). 
Resultat per aktie för den senaste 12-
månadersperioden blev -1,65 kr (-0,37 för helåret 
2005).  
 
Det egna kapitalet per aktie uppgick vid periodens 
utgång till 17,29 kr (18,80). 
 
Soliditeten var per sista juni 27,7% (30,5%). 
 
För den senaste 12-månadersperioden uppgick 
räntabiliteten på sysselsatt kapital till –9,1% (-0,7% 
för helåret 2005). 
 
Räntabiliteten på eget kapital uppgick under den 
senaste 12-månadersperioden till –9,1% (-2,0% för 
helåret 2005). 
 
MODERBOLAGET 
 
Moderbolagets övriga rörelseintäkter under 
perioden uppgick till 4 Mkr (10), varav 4 Mkr (8) 
avsåg hyresfakturering till dotterbolag.  
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Utdelning från dotterbolag har erhållits med 205 
Mkr. Föregående år gjordes nedskrivning av aktier i  
dotterbolag med 49 Mkr. Resultat före skatt uppgick 
till 194 Mkr (-68).  
 
Likvida medel vid halvårsskiftet var 2 Mkr (2).  
Finansiellt nettokapital var vid halvårsskiftet 535 Mkr 
(354). Periodens investeringar i 
anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,7). 
Balansomslutningen vid periodens utgång uppgick 
till 1.436 Mkr (1.243). 
 
 
UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE 
 
Affärsområdet Scribona  
 
Marknaden 
Scribona har gjort egna bedömningar om 
marknadens utveckling eftersom marknadsdata inte 
är tillgängliga förrän efter att denna rapport 
publicerats. Vi bedömer att totalmarknaden i antal 
sålda enheter är oförändrad mot 2005. Ökad 
direktförsäljning har minskat distributörsandelen. 
Våra marknadsandelar inom distribution har 
sannolikt stärkts. Priset på pc har sjunkit med cirka 
9% jämfört med 2005 men kompenseras genom en 
högre andel bärbart med högre pris än stationärt.  
 
Fortsatt hård konkurrens på grund av HP:s 
ambitioner att minska antalet distributörer på en 
krympande distributörsmarknad har inneburit kraftigt 
sänkta försäljningsmarginaler.  
 
Utveckling under kvartalet 
Affärsområdets nettoomsättning uppgick under 
kvartalet till 2.504 Mkr (2.563). 
Försäljningsmarginalerna har sjunkit kraftigt i 
samtliga länder. En allmänt hårdare 
konkurrenssituation och HP:s förändrade 
distributionsstrategi har fortsatt gett ytterligare 
prispress. Överlager från slutet av 2005 har sålts ut 
till låga priser och realiserat inkuranskostnader. 
Resultatet i Norge har påverkats negativt av 
korrigeringar avseende lägre marginaler under 
första kvartalet med cirka -10 Mkr. Valutaeffekter på 
-10 Mkr har belastat resultatet. Rörelseresultatet 
uppgick till -78 Mkr (-7).  
 
Affärsområdets försäljning under kvartalet per 
produktsegment: 
 
Personal Computers & Peripherals. 1.121 Mkr 
(1.369). 
Vi bedömer att marknaden för pc och periferi är 
oförändrad under kvartalet. Därutöver har 
tillverkarnas direktförsäljning ökat och på en vikande 
distributörsmarknad bedömer vi att Scribona 
övergripande stärkt sina marknadsandelar. 
 
Servers, Storage & Infrastructure, 531 Mkr (606). 
Marknaden för server- och storageprodukter har 
varit trög men efterfrågan för nätverksprodukter har 
varit bättre under kvartalet. Scribona bedömer att 
affärsområdets marknadsandelar har hållts 
oförändrade jämfört med 2005. 
 
 
 
 

 
Enterprise & Client Software,441 Mkr (368). 
Scribona har under kvartalet ökat försäljningen mot 
2005 med 20%. Scribonas fokus på förnyelser av  
företagslicenser samt lösningar inom server-
virtualisering gör att vi fortsatt tar marknadsandelar 
inom området.  
 
Entertainment & Personal Communication, 420 Mkr 
(237).  
Scribonas försäljning visar fortsatt en kraftig ökning 
med 77% jämfört med samma period 2005. 
Framgången ligger främst i försäljning av PC-
utrustning till hemmamarknaden, 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 lägre rörelseresultat än 2005.  
 
I Danmark har försäljningen utvecklats bra men 
påverkats negativt av dels det i första kvartalet 
uppsagda distributörsavtalet med HP och dels av 
störningar i samband med stängning av det egna 
logistikcentret och överflyttning till extern 
logistikpartner. I en prispressad marknad har 
försäljningen gjorts till låga marginaler. HP-lagret 
har sålts ut till under inköpspris. Kraftig reduktion av 
organisationen kommer att innebära sänkta 
kostnader i tredje kvartalet. Under perioden har en 
större kundkonkurs inträffat som kostat 6 Mkr.  
 
Finland har som sista land, i början av april, 
inkluderats i Scribonas nordiska affärssystem. 
Försäljningsminskning mot 2005 beror i huvudsak 
på att Scribona inte accepterat de mest extremt låga 
marginalerna på volymaffärer. Det nya 
affärssystemet har gett vissa störningar som också 
negativt påverkat försäljningen. En mindre 
serviceverksamhet har avyttrats under kvartalet. 
 
I Norge har marknaden varit svag under kvartalet 
med minskad försäljning och sjunkande marginaler.  
Konsekvenserna av de lägre marginalerna har inte 
återspeglats i redovisningen under första kvartalet 
på grund av fortsatta inkörningsproblem med det 
nordiska arbetssättet. Detta har korrigerats under 
andra kvartalet med cirka -10 Mkr. I kombination 
med kostnadsöverdrag har rörelseresultatet 
försämrats kraftigt och är negativt för första gången 
på många år. Åtgärdspaket för att stabilisera 
marginaler och sänka kostnaderna har införts.   
 
Affärsområdesgemensamt inkluderar förutom 
affärsområdets ledning även centrala funktioner 
som logistik, it m.m. och där budgetavvikelser inte 
utfördelas. Stängningen av Scribonas logistikcenter 
i Danmark och flytt till extern logistikpartner har 
medfört avvecklings- och extrakostnader på 3 Mkr.  
Under denna rubrik ingår även centrala negativa 
valutaeffekter på -10 Mkr (+4) beroende på att 
redovisning av inköp och försäljning i Danmark, 
Finland och Norge operativt görs i lokal valuta men i 
den externa redovisningen i svenska kronor. 
 
 



 

 

5
 
Utveckling under halvåret 
Affärsområdets nettoomsättning ökade med 2 
procent till 5.205 Mkr (5.082). Rörelseresultatet 
uppgick till -103 Mkr (-9). 
  
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 
Vår tidigare kommunicerade målsättning att nå ett 
rörelseresultat på 100 Mkr under helåret 2006 
måste revideras. Marginalpressen som följd av HP:s 
”right-sizing”-strategi och utförsäljning av it-kanalens 
stora överlager har lett till betydande förluster under 
första halvåret, samtidigt som inkörningsproblemen 
av vår nya it-infrastruktur och nordiska arbetssätt 
har underskattats.  
 
Trots denna tuffa situation har Scribona haft en 
stabil försäljning och stärkt sin marknadsposition på 
den nordiska it-marknaden. Med en förbättrad 
marginalsituation och effekter av våra 
kostnadsprogram är vår målsättning under andra 
halvåret att nå 100 Mkr i rörelseresultat. Ett 
betydande bidrag till denna förbättring är en 
kostnadsreduktion med 70 Mkr under 2006. 
 
Kvartalets händelser understryker vikten av den 
konsolideringsprocess som  för närvarande pågår i 
branschen. Scribona utvärderar ett antal strategiska 
alternativ som går in i ett avgörande skede under de 
närmaste månaderna. 
 
 
Affärsområde Carl Lamm 
 
Marknaden 
Den totala marknaden för dokumenthanterings-
produkter ökade i Sverige under kvartalet enligt Carl 
Lamms bedömning med 5% i värde mot föregående 
år. Den ökade efterfrågan drevs till stor del av 
behovet av utrustning som hanterar dokumentflöden 
i färg. Vår försäljning av copyprinters och 
färgskrivare ökade mer än marknaden enligt Carl 
Lamms bedömning och innebar förstärkta 
marknadsandelar.  
 
Talhantering och frankering bidrog till 
marknadstillväxten och är områden där Carl Lamm 
enligt egen bedömning ökade något mer än 
marknaden. För faxar bedöms marknadens och Carl 
Lamms volymer vara oförändrade mot 2005 .  
 
Tjänste- och eftermarknaden innefattande sevice, 
förbrukning, support och utbildning ökade på grund 
av de växande dokumentvolymerna och ökad andel 
färgutskrifter. Carl Lamms omfattande 
serviceverksamhet utvecklades väl. 
 
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 och andra som har inletts öppnar 
en delvis ny marknad för Carl Lamm inom 
informationshantering.       
 
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.  
 
Förvärv under 2006  
I januari förvärvades 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. 
 
Utveckling under kvartalet 
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 208 
Mkr (168), en ökning med 24%. Exklusive 
förvärvade enheter var försäljningsökningen 10%. 
Rörelseresultatet uppgick till 9 Mkr (11). 
Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader 
av engångskaraktär om -1 Mkr hänförliga till 
förberedelser inför den planerade särnoteringen. 
 
Utveckling under halvåret 
Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 432 Mkr 
(342). Rörelseresultatet uppgick till 20 Mkr (21). 
 
Framtidsutsikter 
Under andra kvartalet har mycket tid lagts på 
förberedelserna inför den planerade utskiftningen 
och särnoteringen samt byte av affärssystem. 
Vidare fortsatte integrationen av it-
infrastrukturbolagen och utvecklingen av ett 
rikstäckande kunderbjudande inom it-infrastruktur.  
 
Resultateffekterna av förvärven och det breddade 
erbjudandet som omfattar produkter och tjänster för 
it-infrastruktur beräknas komma under andra 
halvåret 2006. Det nya affärssystemet förväntas 
effektivisera verksamheten med start planerad till 
första kvartalet 2007. 
 
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.  
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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 17 juli 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 2006-06-30 
 
Sammandrag av koncernens resultaträkning 
 
 2006 2005 2006 2005 2005/2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec
       
Nettoomsättning 5.633 5.427 2.701 2.733 11.866 11.660 
       
Övriga rörelseintäkter 24 20 14 10 41 37 
       
Rörelsens kostnader       
    Handelsvaror -5.152 -4.903 -2.484 -2.478 -10.856 -10.607 
    Övriga externa kostnader -248 -207 -129 -99 -512 -471 
    Personalkostnader -314 -299 -161 -152 -582 -567 
    Avskrivningar  -17 -17 -8 -9 -36 -36 
    Nedskrivning goodwill -3 -8 -2 -1 -6 -11 
    Övriga rörelsekostnader -9 -4 -2 -2 -17 -12 
       
Rörelseresultat  -86 9 -71 3 -102 -7 
       
Finansnetto -8 -11 -4 -7 -12 -15 
       
Resultat före skatt -94 -2 -75 -4 -114 -22 
       
Skatt 25 -2 20 0 30 3 
       
Periodens resultat -69 -4 -55 -4 -84 -19 
       
Resultat per aktie, kr -1,35 -0,08 -1,08 -0,08 -1,65 -0,37 
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -1,35 -0,08 -1,08 -0,08 -1,65 -0,37 
Antal aktier i slutet av perioden 51.061.608 51.061.608 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 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 51.061.608 51.061.608 
 
Personaloptioner i Carl Lamm AB medför en utspädning av vinst per aktie i Scribona men utspädningseffekten beräknas inte då en sådan beräkning förutsätter 
en marknadsnoterad kurs på aktien. 
 
Sammandrag av koncernens balansräkning 
 
 2006 2006 2005 2005 2005 
Belopp i Mkr 30 Juni 31 Mars 31 Dec 30 Sep 30 Juni
      
Goodwill 35 37 22 23 24 
Andra immateriella anläggningstillgångar 65 58 44 37 36 
Materiella anläggningstillgångar  34 38 35 36 26 
Övriga anläggningstillgångar 52 53 52 58 59 
Varulager 702 871 1.091 826 672 
Kortfristiga fordringar 1.991 1.842 2.720 1.695 1.811 
Likvida medel 311 417 348 481 520 
      
Tillgångar 3.190 3.316 4.312 3.157 3.148 
      
Eget kapital 883 933 946 935 960 
Långfristiga skulder 23 24 17 20 21 
Kortfristiga skulder 2.284 2.359 3.348 2.201 2.167 
      
Skulder och eget kapital 3.190 3.316 4.312 3.157 3.148 
      
Sysselsatt kapital 1.129 1.195 1.299 878 946 
Finansiellt nettokapital -246 -262 -353 58 14 
 
Omklassificering av materiella anläggningstillgångar till immateriella har gjorts per 2005-12-31 varvid jämförelsetalen omräknats. 
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SCRIBONA – BOKSLUTSKOMMUNIKÈ PER 2006-06-30 
 
Nettoomsättning per affärsområde och land  
 

 2006 2005 2006 2005 2005/2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec
       
Scribona       
   Sverige   1.977 1.831 1.014 933 4.018 3.872 
   Danmark 793 738 374 383 1.737 1.682 
   Finland 1.009 1.043 451 520 2.194 2.229 
   Norge 1.442 1.495 675 744 3.106 3.159 
   Affärsområdesinternt -17 -25 -11 -19 -21 -29 
Summa Scribona 5.205 5.082 2.504 2.563 11.035 10.912 
       
Carl Lamm 432 342 208 168 791 702 
       
Summa  affärsområden 5.637 5.424 2.712 2.731 11.827 11.614 
       
Övrigt/koncerninternt -3 3 -11 3 40 46 
       
Summa  5.633 5.427 2.701 2.733 11.866 11.660 
 
Försäljning per produktsegment inom affärsområde Scribona 
 
 2006 2005 2006 2005 2005/2006 2005 
 Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec
Belopp i Mkr       
       
Personal Computers & Peripherals 2.456 2.830 1.121 1.369 5.277 5.651 
Servers, Storage & Infrastructure 1.104 1.199 531 606 2.326 2.421 
Enterprise & Client Software 763 647 441 368 1.608 1.492 
Entertainment & Personal Communication 890 480 420 237 1.750 1.340 
Övrigt -7 -74 -9 -17 75 8 
Summa affärsområde Scribona 5.205 5.082 2.504 2.563 11.035 10.912 
 
 
Rörelseresultat per affärsområde och land  
 
 2006 2005 2006 2005 2005/2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec
       
Scribona       
   Sverige   0 6 1 6 22 28 
   Danmark -35 -23 -19 -15 -81 -69 
   Finland -10 -7 -9 -6 -10 -7 
   Norge -18 23 -25 12 0 41 
   Affärsområdesgemensamt -39 -8 -26 -3 -61 -30 
Summa Scribona -103 -9 -78 -7 -130 -36 
       
Carl Lamm 20 21 9 11 36 37 
       
Summa affärsområden -83 12 -69 4 -95 1 
       
Koncerngemensamt -3 -4 -2 -1 -6 -8 
       
Summa  -86 9 -71 3 -102 -7 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9
 
SCRIBONA – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 2006-06-30 
 
Kassaflödesanalys 
 
 2006 2005 2006 2005 2005/2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec
       
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
       
Resultat efter finansiella poster -94 -2 -75 -4 -114 -22 
    Avskrivningar och nedskrivningar 20 25 10 10 42 47 
    Övrigt 7 -8 -2 -5 23 8 
Betald skatt -12 -4 -2 -2 -17 -9 
Kassaflöde från den löpande verksam-       
heten före förändring av rörelsekapital -79 11 -69 -2 -66 24 
       
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital       
    Förändring av varulager 388 186 165 197 -30 -232 
    Förändring av rörelsefordringar 702 591 -155 -170 -126 -237 
    Förändring av rörelseskulder -859 -629 88 141 56 286 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 152 159 29 165 -166 -159 
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
       
Förvärv av verksamheter -15 - - - -15 0 
Avyttring av verksamheter 2 - 2 - 3 1 
Förvärv av anläggningstillgångar -30 -19 -12 -10 -68 -57 
Avyttring av anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -43 -19 -10 -10 -80 -56 
       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       
       
Förändring av lån  -144 13 -123 5 50 207 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -144 13 -123 5 50 207 
       
Periodens kassaflöde -35 153 -104 160 -196 -8 
       
       
Likvida medel vid periodens början 348 355 417 351 520 355 
Periodens kassaflöde -35 153 -104 160 -196 -8 
Kursdifferens i likvida medel -2 12 -2 9 -13 1 
Likvida medel vid periodens slut 311 520 311 520 311 348 
 
 
Förändringar i eget kapital 
 

 2006 2005 2006 2005 2005/2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec
       
Periodens ingående balans 946 941 933 949 960 941 
Förändring av omräkningsdifferens 6 23 5 15 7 24 
Periodens resultat  -69 -4 -55 -4 -84 -19 
       
Periodens utgående balans 883 960 883 960 883 946 
 
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 2006-06-30 
 
 
Nyckeltal    
 
 2006 2005 2006 2005 2005/2006 2005 
 Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec
       
Rörelsemarginal, % -1,5 0,2 -2,7 0,1 -0,9 -0,1 
       
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %     -9,1 -0,7 
       
Kapitalomsättningshastighet, ggr/år     10,5 11,0 
       
Sysselsatt kapital i genomsnitt, Mkr     1.125 1.056 
       
Finansiellt nettokapital, Mkr -246 14 -246 14 -246 -353 
       
Räntabilitet på eget kapital, %     -9,1 -2,0 
       
Eget kapital i genomsnitt, Mkr     924 948 
       
Soliditet, % 27,7 30,5 27,7 30,5 27,7 21,9 
       
Eget kapital per aktie, kr 17,29 18,80 17,29 18,80 17,29 18,53 
       
Resultat per aktie, kr -1,35 -0,08 -1,08 -0,08 -1,65 -0,37 
       
Antal anställda i genomsnitt     945 952 
Antal anställda i slutet av perioden 940 955 940 955 940 927 
       
Omsättning per anställd, Mkr     12,6 12,2 
 
För definitioner av nyckeltal, se Scribonas senaste årsredovisning. 
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