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Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2006 för Scribona-koncernen 
 
• Omsättning exklusive de avvecklade verksamheterna Carl Lamm och Scribona Danmark: nettoomsättningen under det 

fjärde kvartalet uppgick till 2.771 Mkr (2.977). Nettoomsättningen under helåret uppgick till 9.016 Mkr (9.277). 

• Resultatet exklusive de avvecklade verksamheterna Carl Lamm och Scribona Danmark: rörelseresultatet för det fjärde 
kvartalet uppgick till -40 Mkr (18). Resultatet efter skatt uppgick till -67 Mkr (16), motsvarande –1,01 kr (0,31) per aktie. 
Rörelseresultatet för helåret uppgick till -135 Mkr (25) och resultat efter skatt uppgick till -172 Mkr (14), motsvarande –3,13 
kr (0,27) per aktie.  

• På den extra bolagsstämman den 2 oktober fattades beslut om utdelning av samtliga aktier i Carl Lamm AB till Scribonas 
aktieägare. Handel med aktier i Carl Lamm inleddes på nordiska listan den 10 oktober. Utdelningen, inklusive 
transaktionskostnader, minskade eget kapital i koncernen med 46 Mkr. Carl Lamm redovisas som avvecklad verksamhet. 

• Den extra bolagsstämman den 2 oktober beslutade även om att genomföra en företrädesemission som tillförde bolaget 
141 Mkr efter emissionskostnader.  

• Verkställande direktören Tom Ekevall Larsen entledigades av styrelsen från sin befattning i november 2006. I december 
meddelades att styrelsen utsett Fredrik Berglund till ny verkställande direktör för Scribona. Fredrik Berglund tillträdde sin 
befattning i början av januari 2007. 
 

• Företagsledning och styrelse har utvärderat så väl ytterligare förvärv i Danmark som försäljning av den danska 
verksamheten. I december beslutade styrelsen att utesluta förvärvsalternativet, varefter förhandlingar inleddes angående 
en försäljning till SMG. Parterna har nu enats om de principiella villkoren och slutförhandling pågår, varför Danmark 
redovisas som avvecklad verksamhet med ett resultat efter skatt på -151 Mkr (-59).  

 
• Försäljningen av den danska verksamheten är avsedd att äga rum med utgångspunkt för balans- och resultaträkning per 

28 februari. 
 

• Helårsresultatet har belastats med extraordinära kostnader om cirka 150 Mkr relaterade till de genomförda 
omstruktureringarna som inneburit stora goodwill- och IT-systemnedskrivningar, så väl som kostnader för avveckling av 
personal och valutaförluster härrörande till förändringar i redovisningsprinciper i samband med omläggning till en regional 
lagerhantering. 

 
 
 
KOMMENTARER FRÅN VD 
 
- För att vända de senaste årens negativa resultatutveckling har vi vidtagit ett antal viktiga åtgärder under januari och februari. 
Vi minskar vår finska organisation med ett 50-tal medarbetare, avvecklar lokalkontoret i Malmö och säljer den danska 
verksamheten till SMG Danmark. Detta tillsammans med ytterligare åtgärder på marginal- och kostnadssidan kommer att 
förbättra förutsättningarna för Scribona att få en positiv resultatutveckling.  
 
- Sammantaget har Scribona under de fem senaste åren förlorat cirka 300 Mkr i operativt rörelseresultat i den danska 
verksamheten. Försäljningen kommer att ske som en verksamhetsöverlåtelse komplett med personal, lokaler, kunder, 
fordringar, skulder och lager. Vår bedömning är att detta är den bästa lösningen för både aktieägare, anställda, kunder, och 
leverantörer. Beslutet är av sådan karaktär att frågan kommer att hänskjutas till bolagsstämma. 
 
-  Med en minskad kostnadskostym och väl fungerande logistik kommer vi att kunna lägga vårt fokus på offensiva säljaktiviteter i 
Sverige, Finland och Norge där Scribona är en av marknadsledarna. Den starka volymutvecklingen under senare hälften av 
fjärde kvartalet visar att vi är på rätt väg, säger VD Fredrik Berglund. 
 
 
KOMMENTARER FRÅN STYRELSEORDFÖRANDEN 
 
- 2006 var ett mycket turbulent år för Scribona, med många genomgripande förändringar och stora problem orsakade av 
regionaliseringsprogrammet och de förändringar i logistik som detta inneburit. I och med försäljningen av Danmark är de stora 
förändringarna nu bakom oss och den nya ledningen har möjlighet att blicka framåt och fokusera på att utveckla verksamheten, 
kommenterar styrelseordförande Theodor Dalenson. 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Fredrik Berglund, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 37 39 
Hans-Åke Gustafsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46-(0)-734 35 34 
 
Rapporteringstillfällen 
Delårsrapport för 
januari-mars 2007  4 maj 2007 
januari-juni 2007  16 juli 2007 
januari-september 2007  9 november 2007 
Bokslutskommuniké januari-december 2007 15 februari 2008 
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KONCERNENS ORGANISATION 
 
Koncernen består från och med oktober 2006 endast av 
moderbolaget och affärsområde Scribona. Efter beslut på 
extra bolagsstämma den 2 oktober har samtliga aktier i 
Carl Lamm AB utdelats till Scribonas aktieägare. Handel 
med aktier i Carl Lamm inleddes på nordiska listan den 10 
oktober. Utdelningen, inklusive transaktionskostnader, 
minskade eget kapital i koncernen med 46 Mkr. Carl Lamm 
redovisas i denna rapport som avvecklad verksamhet. 

På den extra bolagsstämman beslöts även att genomföra 
en företrädesemission på 3 nya aktier av serie B per 5 
innehavda aktier av serie A eller B. Emissionen, efter 
emissionskostnader, tillförde eget kapital till koncernen 
med 141 Mkr. 

Förhandlingar om försäljning av den danska verksamheten 
har förts sedan december. I februari 2007 har dessa 
resulterat i en preliminär överenskommelse där den 
danska verksamheten avyttras per 28 februari. Danmark 
rapporteras från denna rapport som avvecklad 
verksamhet.   
 
Verkställande direktören Tom Ekevall Larsen entledigades 
av styrelsen från sin befattning i november 2006. Som 
tillförordnad verkställande direktör utsågs vice 
verkställande direktören Örjan Rebeling. I december 
meddelades att styrelsen utsett Fredrik Berglund till ny 
verkställande direktör för Scribona. Fredrik Berglund har 
tidigare inom Tele2 varit Nordenchef, VD i det svenska 
bolaget och Executive Vice President Sales & Marketing. 
Fredrik Berglund tillträdde sin befattning i början av januari 
2007. I början av januari 2007 slutade Örjan Rebeling i 
Scribona. Som ny ekonomi- och finansdirektör och vice 
verkställande direktör tillträdde Hans-Åke Gustafsson 
under januari 2007. Ersättningar och avtal för de ledande 
befattningshavarna kommer att beskrivas i 
årsredovisningen för 2006. 
 
KONCERNENS UTVECKLING 
 
Nettoomsättning och resultat under fjärde kvartalet för 
kvarvarande verksamheter  
 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 2.771 Mkr (2.977), 
en minskning med 7%. Försäljningen har till oförändrade 
valutakurser minskat med 6%.  
 
Koncernens rörelseresultat uppgick till -40 Mkr (18).  
Rörelseresultatet inkluderar valutakursförluster netto med  
-1 Mkr (-1).  
 
Finansnettot uppgick till -17 Mkr (-3). Under kvartalet har 
omvärderingar av likvida medel uppgått till -12 Mkr. 
 
Resultat före skatt blev -58 Mkr (15). 
 
Nettoomsättning och resultat för helåret 2006 för 
kvarvarande verksamheter 
 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 9.016 Mkr (9.277), 
en minskning med 3%. Försäljningen har till oförändrade 
valutakurser också minskat med 3%.  
 
Koncernens rörelseresultat uppgick till -135 Mkr (25). 
Rörelseresultatet inkluderar valutakursförluster netto med  
-15 Mkr (-2). Ökningen av valutakursförlusterna beror på 
att verksamheterna i Finland och Norge under senaste året 
införlivats i Scribona Nordic AB med svenska kronor som 
redovisningsvaluta men försäljning sker i lokala valutor och 
inköp till del i svenska kronor samtidigt som den svenska 
kronan stärkts mot EUR och NOK.    
 
Finansnettot uppgick till -33 Mkr (-16). Under helåret har 
omvärderingar av likvida medel uppgått till -13 Mkr. 
 
Resultat före skatt blev -168 Mkr (9). 
 

 
 
 
Skatt uppgick till -4 Mkr (5). Se vidare not om skatter på 
sid 7 i rapporten. 
 
Resultatet efter skatt för den kvarvarande verksamheten 
blev  -172 Mkr (14) och resultat per aktie –3,13 kr (0,27). 
 
Nedskrivningar 
 
Mot bakgrund av utvecklingen av resultat och aktiekurs 
under 2006 har företagsledning och styrelse gjort en 
prövning av redovisade värden för anläggningstillgångar i 
enlighet med IAS 36 om Nedskrivningar. 
Företagsledningens och styrelsens bedömning av framtida 
resultat och kassaflöden har utgjort grunden för 
prövningen. Prövningen har resulterat i nedskrivning av 
goodwill avseende den finska verksamheten med 12 Mkr. 
 
Avvecklade verksamheter 
 
Som avvecklade verksamheter redovisas Carl Lamm, som 
utdelats till Scribonas aktieägare och Scribona Danmark 
som sedan december 2006 varit till försäljning. 
 
Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter uppgick 
under kvartalet till -87 Mkr (-7). Resultat efter skatt för 
avvecklade verksamheter uppgick under helåret till -132 
Mkr (-33). 
 
Kassaflöde från kvarvarande verksamhet  
 
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
under helåret 2006 uppgick till -38 Mkr (-47). Under året 
har 152 Mkr frigjorts genom minskning av lager.  
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -10 
Mkr (-52).    
 
Huvuddelen av likviden från nyemissionen om netto 141 
Mkr användes för återbetalning av lån med 138 Mkr. 
Därutöver har lånen genom värdepapperiserings-
programmet minskat med 156 Mkr på grund av lägre 
kundfordringar vid årsskiftet jämfört med ett år tidigare.  
 
Årets totala kassaflöde från den kvarvarande 
verksamheten uppgick till -219 Mkr (108).   
 
Finansiell ställning 
 
Finansiellt nettokapital var -429 Mkr (-353) vid årets 
utgång. Det sysselsatta kapitalet i kvarvarande 
verksamheter var 1.086 Mkr (1.192). Likvida medel vid 
årsskiftet uppgick till 4 Mkr (348). Icke utnyttjat 
kreditutrymme uppgår till 80 Mkr (100) och kundlikvider till 
värdepapperiseringsprogrammet som senare blir 
tillgängliga för Scribona uppgår till 100 Mkr (132). 
 
Den sista december uppfylldes inte alla covenanter för 
värdepapperiseringsprogrammet. I efterhand har erhållits 
acceptans från kreditgivare för en tidsbegränsad period.  
 
Personal 
 
Antalet anställda i kvarvarande verksamheter uppgick vid 
årets slut till 418 personer (470).  
 
Nyckeltal 
 
För helåret uppgick resultat per aktie för kvarvarande 
verksamheter till –3,13 kr (0,27).  
 
Det egna kapitalet per aktie uppgick vid årets utgång till 
9,12 kr (18,53). 
 
Soliditeten var per 31 december 21,8% (21,9%).  
 
Räntabiliteten på sysselsatt kapital för kvarvarande 
verksamheter uppgick under 2006 till –13,3 % (2,5%). 
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Räntabiliteten på eget kapital under året uppgick till –
36,1% (-2,0%). 
 
MODERBOLAGET 
 
Moderbolagets övriga rörelseintäkter under året uppgick till 
7 Mkr (16), varav 7 Mkr (13) avsåg hyresfakturering till 
dotterbolag.  
 
Under året har aktieägartillskott lämnats till dotterbolaget 
Scribona Nordic AB med 300 Mkr (44) vilket nedskrivits till 
0. Utdelning från dotterbolag har erhållits med 205 Mkr 
(89). Nedskrivning av aktier i dotterbolag har gjorts med 81 
Mkr (49). Resultat före skatt uppgick till -188 Mkr (74).  
 
Likvida medel vid årets slut var 1 Mkr (2).  Finansiellt 
nettokapital var vid årsskiftet 387 Mkr (358). Investeringar i 
anläggningstillgångar under 2006 uppgick till 0,0 Mkr (0,7). 
Balansomslutningen vid årets utgång uppgick till 1.325 Mkr 
(1.401).  
 
Efter beslut på extra bolagsstämma den 2 oktober har 
samtliga aktier i Carl Lamm AB utdelats till Scribonas 
aktieägare. Utdelningen, inklusive transaktionskostnader, 
minskade eget kapital i moderbolaget med 48 Mkr.   

På den extra bolagsstämman beslöts även att genomföra 
en företrädesemission på 3 nya aktier av serie B per 5 
innehavda aktier av serie A eller B. Teckningsperioden 
avslutades den 10 november. Emissionen, efter 
emissionskostnader, tillförde eget kapital till moderbolaget 
med 141 Mkr. 

 
SCRIBONA UNDER ÅRETS SISTA KVARTAL 
 
Marknaden 
Enligt analysföretaget Context har marknaden för 
persondatorer och servers i Norden jämfört med samma 
kvartal 2005 ökat med cirka 7% till 1.489.000 enheter. 
Tillverkarnas direktförsäljning fortsätter att öka, speciellt 
inom Retail. Distributörandelen av marknaden har minskat 
under 2006. Scribonas andel av distributionsmarknaden 
bedöms vara oförändrad med en försäljning av 140.000 
persondatorer.  
 
Konkurrensen är fortsatt hård trots att HP avslutat sitt 
program för att minska antalet distributörer. Scribona 
fortsätter som distributör av HP´s produkter med 
oförändrade villkor i Sverige, Finland och Norge. 
 
Utveckling under kvartalet 
Scribonas nettoomsättning i de tre kvarvarande länderna 
uppgick under kvartalet till 2.771 Mkr (2.977).  
 
Under kvartalet har stora kostnadsavvikelser belastat 
resultatet. Fortsatta negativa valutaeffekter, i första hand 
på grund av förändrad relation mellan den svenska och 
norska kronan, har belastat marginalerna med 18 Mkr. 
Logistikkostnaderna avvek från förväntat utfall med 18 Mkr 
vilket bestod av nedläggning av det gamla svenska lagret 
och merkostnader vid starten av det nya nordiska lagret 
inklusive inventeringsdifferenser och skadat gods. Inom it 
har ändrade bedömningar av driftsavtal inneburit 
omperiodisering av kostnader. Dessa har belastat kvartalet 
med 16 Mkr. I Finland har goodwill skrivits ned med 12 Mkr 
till noll efter nedskrivningsprövning. Därutöver uppgick 
chefsavvecklingskostnader för VD och vice VD till 8 Mkr. 
Ovanstående marginal-/kostnadsavvikelser uppgick 
sammantaget till 72 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -40 
Mkr (18).  
 
Scribona per land  
Sverige har haft en god volymutveckling under kvartalet 
trots en svag inledning på grund av logistikproblemen i det 
nya centrallagret. Marknadsandelarna på pc-marknaden 
har stärkts på en marknad som enligt IT Research 
minskade med 2%. Trots hård priskonkurrens har 
marginalerna förbättrats. Rörelseresultatet har på grund  

 
 
av högre it- och logistikkostnader på sammanlagt 14 Mkr 
försämrats till 7 Mkr (21) .  
 
Finlands  försäljning överstiger föregående år i lokal valuta 
trots störningarna i det nya centrallagret. Flera stora finska 
återförsäljare har utökat sitt samarbete med Scribona 
under kvartalet. Marginalerna är fortsatt låga på en hårt 
konkurrensutsatt marknad. Rörelseresultatet har 
försämrats till -17 Mkr (6). Resultatet har belastats med it- 
och logistikkostnader på 8 Mkr utöver plan, goodwill-
nedskrivning med 12 Mkr samt av valutaeffekter med 3 
Mkr. 
  
Även i Norge blev försäljningen bättre än föregående år i 
lokal valuta trots logistikstörningarna. Marginalerna 
stärktes jämfört med föregående år. Positionen inom 
systemprodukter stärktes som konsekvens av ökad 
tillgänglighet via centraliserad lagerhantering.  
Rörelseresultatet uppgick till -1 Mkr (9). Resultatet har 
belastats med it- och logistikkostnader på 10 Mkr utöver 
plan samt av valutaeffekter med 4 Mkr. 
 
Affärsområdesgemensamt inkluderar förutom kostnader 
för ledning med 13 Mkr (4) huvudsakligen även negativa 
valutaeffekter på 10 Mkr (-5) beroende på att operativ 
rapportering av inköp och försäljning i Finland och Norge 
görs i lokal valuta men i den externa redovisningen i 
Scribona Nordic redovisas i svenska kronor. Svenska 
kronan har under perioden stärkts mot EUR och NOK. 
Kostnadsökningen för ledningen beror på avgångs-
vederlag för verkställande och vice verkställande 
direktörer, 8 Mkr.  
 
Koncerngemensamt innehåller moderbolagsfunktionen. 
 
Åtgärdsprogram med kostnadsbesparingar 
I januari 2007 meddelades ytterligare rationaliseringar i 
syfte att sänka kostnaderna och öka lönsamheten. Dessa 
förändringar omfattar 50-60 personer i den finska och 
svenska verksamheten. I februari offentliggjordes en 
preliminär överenskommelse om avyttring av den danska 
verksamheten som innebär att Scribona lämnar den 
danska marknaden efter många år med stora förluster. 
Under 2007 kommer fortsatt översyn av arbetssätt och 
organisation att göras för att minska kostnaderna. 
Tllsammans med tidigare vidtagna åtgärder förväntas detta 
leda till en förbättrad lönsamhet under 2007 och framåt.  
 
Framtidsutsikter 
2006 har varit ett år med många negativa överraskningar.  
Först på grund av de negativa effekterna av HPs right 
sizing-strategi och utförsäljningar av it-kanalens stora 
överlager under första halvåret. Sedan under hösten 
framför allt på grund av logistikproblemen i samband med 
flytten till det nya centrallagret, vilket påverkat 
försäljningsvolymerna negativt men även medfört stora 
kostnadsöverdrag.  
 
Inför 2007 är utsikterna positiva och med en fortsatt 
förbättrad marginalnivå och effekter av  
kostnadsprogrammen kommer Scribona att säkerställa 
lönsamheten.  
 
Avvecklade verksamheter 
 
Efter beslut på extra bolagsstämma den 2 oktober har 
samtliga aktier i Carl Lamm AB utdelats till Scribonas 
aktieägare. Carl Lamms redovisas som avvecklad 
verksamhet. Carl Lamms intäkter uppgick till 599 Mkr (703 
under helåret 2005). Rörelseresultatet uppgick till 27 Mkr 
(37 under helåret 2005). Resultat efter skatt uppgick till 19 
Mkr (27 under helåret 2005). 
 
Scribonas danska verksamhet har under många år varit 
förlustbringande och styrelsen har under hösten 2006 
aktivt sökt olika alternativ för avyttring. Förhandlingar om 
försäljning har förts sedan december 2006. Dessa har i 
februari resulterat i en preliminär överenskommelse med  
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Nordic Supply Holding Aps, ägare av SMG Danmark, 
Slutförhandlingar pågår. Danmark rapporteras från denna 
rapport som avyttringsgrupp för försäljning.Danmarks 
intäkter för helåret 2006 uppgick till 1.453 Mkr (1.682). 
Resultat efter skatt uppgick till –151 Mkr (-59). 
  
Ordförande och ägare i Nordic Supply Holding Aps är Mark 
E. Keough, styrelseledamot i Scribona AB. Enligt 
Aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens noteringsavtal 
ska ett beslut  om överlåtelse av aktier i dotterbolag eller 
av rörelse till ledande befattningshavare godkännas av 
bolagsstämma.     
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Scribona har under 2006 köpt konsulttjänster avseende 
finansiella frågor på marknadsmässiga villkor från Nove 
Capital Management AB för 1,2 Mkr. Tjänsterna har bland 
annat innefattat förberedelser inför företrädesemission och 
utdelning av aktierna i Carl Lamm AB med efterföljande 
notering samt rekrytering av verkställande och vice 
verkställande direktör. 
 
I samband med nyemissionen i oktober 2006 erhöll 
Scribona emissionsgaranti från tre av bolagets 
huvudägare, M2 Special Opportunities Master L.P., Nove 
Capital Master Fund Ltd. och QVT Fund L.P. Ersättningen 
till emissionsgaranterna, 4,6 Mkr, utbetalades i januari 
2007.  
 
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
Vid extra bolagsstämma den 22 januari 2007 valdes Peter 
Gyllenhammar, Mark Keough och Lorenzo Garcia till nya 
styrelseledamöter i Scribona AB. Peter Ekelund och Conny 
Karlsson avgick samtidigt ur styrelsen. Den 16 februari 
2007 meddelade Peter Gyllenhammar att han önskade 
avgå ur styrelsen i Scribona AB på grund av andra 
engagemang. 
 
ÄNDRINGAR I UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR 
Ändrade bedömningar avseende ett flerårigt driftsavtal 
med Scribonas huvudleverantör av it-tjänster har inneburit 
omperiodisering av hur dessa hyresbetalningar ska 
kostnadsföras över tiden. Bokförda kostnader i 2006 
uppgår till 16 Mkr.  
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna bokslutskommuniké 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 beräkningsmetoder har 
använts i bokslutskommunikén som i den senaste 
årsredovisningen med undantag för redovisningen av 
valutakursdifferenser i rörelseresultatet och nettomsättning 
per affärsområde.  
 
I årsredovisningen har valutakursdifferenser redovisats 
brutto i Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. 
I denna bokslutskommuniké redovisas valutakurs-
differenser netto i Övriga rörelsekostnader. 
Jämförelsetalen har omräknats. 
 
Nettoomsättning per affärsområde har ersatt den tidigare 
redovisningen av intäkter per affärsområde. 
Jämförelsetalen har omräknats. 
 
I enlighet med IFRS 5 ”Anläggningstillgångar som innehas 
för försäljning och avvecklade verksamheter” har 
periodens resultat för det utdelade Carl Lamm och för den 
danska verksamheten som innehas för försäljning 
redovisats i koncernens resultaträkning inom posten 
”Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter”. Det 
innebär att intäkter och kostnader för Carl Lamm och 
Danmark exkluderats från alla poster i resultaträkningen 
avseende den aktuella perioden och tidigare perioder 
2005. Per 31 december 2006 har alla tillgängar och 
skulder avseende Danmark exkluderats från alla poster i 
balansräkningen och redovisas separat som 
avyttringsgrupp för försäljning respektive skulder hänförliga 
till avyttringsgrupp för försäljning. Likaså redovisas Carl 
Lamm och Danmark i kassaflödesanalysen under posten 
”Kassaflöde från avvecklade verksamheter”.   
 
UTDELNING 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår till aktieägarna. 
Utdelningspolicyn bibehålles, innebärande att över tiden 
cirka en tredjedel av resultat efter skatt skall utdelas. 
 
ÅRSREDOVISNING 
Årsredovisningen beräknas publiceras i början av april och 
kommer att finnas tillgänglig på Scribonas hemsida samt 
kunna beställas från Scribona AB, Box 1374, 171 27 
SOLNA, tel 08-734 34 00. 
 
BOLAGSSTÄMMA 
Årsstämma äger rum den 17 april kl. 15.00 på Scribonas 
huvudkontor i Solna. 
  
 
Solna den 21 februari 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 en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra 
produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala 
konsumentprodukter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Finland och Norge.  
För mer information, se www.scribona.se 
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SCRIBONA – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 2006-12-31 
 
Sammandrag av koncernens resultaträkning 
 
 2006 2005 2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec 
     
Nettoomsättning 9.016 9.277 2.771 2.977 
     
Övriga rörelseintäkter 45 32 16 8 
     
Rörelsens kostnader     
    Handelsvaror -8.537 -8.655 -2.634 -2.788 
    Övriga externa kostnader -308 -287 -91 -88 
    Personalkostnader -295 -303 -81 -82 
    Avskrivningar och nedskrivningar  -41 -37 -20 -9 
    Övriga rörelsekostnader -15 -2 -1 -1 
     
Rörelseresultat  -135 25 -40 18 
     
Finansnetto -33 -16 -17 -3 
     
Resultat före skatt -168 9 -58 15 
     
Skatt*      -4 5 -9 1 
     
Periodens resultat för den kvarvarande 
verksamheten 

  
-172 

 
14 

 
-67 

 
16 

     
Resultat efter skatt avvecklade verksamheter -132 -33 -87 -7 
     
Periodens resultat -304 -19 -153 8 
     
Kvarvarande verksamhet     
Resultat per aktie, kr -3,13 0,27 -1,01 0,31 
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -3,13 0,27 -1,01 0,31 
Totalt     
Resultat per aktie, kr -5,54 -0,37 -2,30 0,16 
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -5,54 -0,37 -2,30 0,16 
Antal aktier i slutet av perioden 81.698.572 51.061.608 81.698.572 51.061.608 
Antal aktier i slutet av perioden efter full utspädning 81.698.572 51.061.608 81.698.572 51.061.608 
Genomsnittligt vägt antal aktier efter full utspädning 54.891.229 51.061.608 66.380.090 51.061.608 
* Not om skatter sist i rapporten 
 
 
Sammandrag av koncernens balansräkning 
 
 2006 2006 2006 2006 2005 
Belopp i Mkr 31 Dec 30 Sep 30 Juni 31 Mars 31 Dec 
      
Goodwill 4 34 35 37 22 
Andra immateriella anläggningstillgångar 39 63 65 58 44 
Materiella anläggningstillgångar  17 31 34 38 35 
Övriga anläggningstillgångar* 81 92 52 53 52 
Varulager 751 779 702 871 1.091 
Kortfristiga fordringar 2.152 1.836 1.991 1.842 2.720 
Likvida medel 4 310 311 417 348 
Tillgångar kvarvarande verksamheter 3.047 3.145 3.190 3.316 4.312 
Avyttringsgrupp för försäljning 368 - - - - 
      
Tillgångar 3.415 3.145 3.190 3.316 4.312 
      
Eget kapital 745 801 883 933 946 
Långfristiga skulder 41 52 24 24 17 
Kortfristiga skulder* 2.350 2.292 2.283 2.359 3.348 
Skulder och eget kapital kvarvarande 
verksamheter 

3.136 3.145 3.190 3.316 4.312 

Skulder hänförliga till avyttringsgrupp för försäljning  279 - - - - 
      
Skulder och eget kapital 3.415 3.145 3.190 3.316 4.312 
      
Sysselsatt kapital 1.175 968 1.129 1.195 1.299 
Sysselsatt kapital i kvarvarande verksamheter 1.086     
Sysselsatt kapital i avyttringsgrupper för försäljning 89 - - - - 
Finansiellt nettokapital -429 -167 -246 -262 -353 
* Not om skatter sist i rapporten 
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SCRIBONA – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 2006-12-31 
 
Kassaflödesanalys   
 
 2006 2005 2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec 
     
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
     
Resultat efter finansiella poster -168 9 -58 15 
    Avskrivningar och nedskrivningar 41 37 20 9 
    Övrigt 37 2 26 3 
Betald skatt 0 4 2 10 
Kassaflöde från den löpande verksam- -90 52 -10 37 
heten före förändring av rörelsekapital     
     
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital     
    Förändring av varulager 152 -231 -105 -243 
    Förändring av rörelsefordringar 56 -161 -644 -833 
    Förändring av rörelseskulder -156 293 445 785 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -38 -47 -314 -254 
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
     
Avyttring av verksamheter 3 1 2 0 
Förvärv av anläggningstillgångar -16 -53 -1 -15 
Avyttring av anläggningstillgångar 3 0 3 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 -52 4 -15 
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
     
Utdelning -34 - -31 - 
Nyemission 141 - 141 - 
Förändring av lån  -278 207 -44 282 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -171 207 66 282 
     
Kassaflöde från den kvarvarande verksamheten -219 108 -244 13 
     
Kassaflöde från avvecklade verksamheter     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -84 -99 -30 -129 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -35 -10 -10 -1 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 -7 0 -6 
Kassaflöde från avvecklade verksamheter -110 -116 -40 -136 
     
Periodens kassaflöde -329 -8 -284 -123 
     
Likvida medel vid periodens början 348 355 310 481 
Periodens kassaflöde -329 -8 -284 -123 
Kursdifferens i likvida medel -15 1 -22 -10 
Likvida medel vid periodens slut 4 348 4 348 
 
Eget kapital i sammandrag 
 
 2006 2005 2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec 
     
Periodens ingående balans 946 941 801 935 
Förändring av kursdifferenser 8 24 2 3 
Utdelning -46 - -46 - 
Nyemission 141 - 141 - 
Periodens resultat  -304 -19 -153 8 
     
Periodens utgående balans 745 946 745 946 
 
Säkring av eget kapital i Norge har upphört i november 2006 efter amortering av lån om 125 MNOK. 
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SCRIBONA – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 2006-12-31 
 
Nettoomsättning per land  
 
 2006 2005 2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec 
     
   Sverige   3.933 3.872 1.194 1.284 
   Finland 2.130 2.229 677 694 
   Norge 2.999 3.159 918 964 
   Affärsområdesinternt -45 17 -18 34 
Summa  9.016 9.277 2.771 2.977 
 
Rörelseresultat per land  
 
 2006 2005 2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec 
     
   Sverige   -6 28 7 21 
   Finland -41 -7 -17 6 
   Norge -28 41 -1 9 
   Affärsområdesgemensamt -54 -30 -27 -17 
Summa  -129 32 -38 19 
     
Koncerngemensamt -7 -7 -2 -2 
     
Summa     -135 25 -40 18 
 
Nyckeltal    
 
 2006 2005 2006 2005 
 Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec 
Kvarvarande verksamhet     
     
Rörelsemarginal, % -1,5 0,3 -1,4 0,6 
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -13,3 2,5 - - 
Kapitalomsättningshastighet, ggr/år 8,9 9,2 - - 
Sysselsatt kapital i genomsnitt, Mkr 1.015 1.003 - - 
Resultat per aktie, kr -3,13 0,27 -1,01 0,31 
Antal anställda i genomsnitt 437 481 - - 
Antal anställda i slutet av perioden 418 470 - - 
Omsättning per anställd, Mkr 20,6 19,3 - - 
     
Totalt     
     
Finansiellt nettokapital, Mkr -429 -353 -429 -353 
Räntabilitet på eget kapital, % -36,1 -2,0 - - 
Eget kapital i genomsnitt, Mkr 841 948 - - 
Soliditet, % 21,8 21,9 21,8 21,9 
Eget kapital per aktie, kr 9,12 18,53 9,12 18,53 
Resultat per aktie, kr -5,54 -0,37 -2,30 0,16 
     
 
För definitioner av nyckeltal, se Scribonas senaste årsredovisning. 
 
 
 
Skatter 2006 2005 
 31 Dec 31 Dec 
   
Uppskjutna skatter redovisade i balansräkningen   
Uppskjutna skattefordringar 76 44 
Uppskjutna skatteskulder -28 -1 
   
 2006 2005 
 Jan-Dec Jan-Dec 
   
Redovisad skattekostnad för kvarvarande 
verksamhet 

  

Aktuell skatt -16 10 
Uppskjuten skatt 12 -5 
Total skatt    -4 5 
 
Scribona redovisar uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag om 74 Mkr. Företagsledning och styrelse bedömer att de 
senaste årens genomförda åtgärdsprogram och kostnadsbesparingar kommer att innebära att skattepliktiga överskott kommer att redovisas 
i en sådan utsträckning att underskottsavdragen kan utnyttjas. 
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SCRIBONA – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 2006-12-31 
 
 
Avvecklade verksamheter 
 
Carl Lamm 
Carl Lamm tillhandahåller kompletta systemlösningar för data- och dokumenthantering i Sverige med egen distribution och 
detaljistverksamhet på 25 orter. Efter beslut på extra bolagsstämma den 2 oktober har samtliga aktier i Carl Lamm AB utdelats till Scribonas 
aktieägare. 
 
Resultaträkning     
 2006 2005 2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec 
     
Intäkter 599 703 - 217 
Kostnader -573 -666  -205 
Resultat före skatt 27 37 - 12 
Skatt         -8 -10 - -3 
Periodens resultat 19 27 - 8 
 
Kassaflödesanalys     
 2006 2005 2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -26 11 - 41 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 -9 - -1 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 -7 - -6 
Periodens kassaflöde -42 -5 - 34 
 
 
Scribona Danmark 
Scribona Danmark är it-distributör på den danska marknaden. Preliminär överenskommelse har i februari 2007 träffats om avyttring av den 
danska verksamheten. Överenskommelsen innebär en köpeskilling som understiger bokfört värde på tillgångar och skulder med 49 Mkr. I 
samband med att Danmark  rapporteras som avyttringsgrupp för försäljning har nedskrivning gjorts med 10 Mkr av tillgångar som är 
förknippade med Danmark men inte ingår i försäljningen.   
 
Resultaträkning     
 2006 2005 2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec 
     
Intäkter 1.453 1.682 394 571 
Kostnader -1.595 -1.750 -476 -596 
Resultat före skatt   -142 -68 -82 -25 
Skatt     -9 9 -4 9 
Periodens resultat -151 -59 -86 -16 
 
Kassaflödesanalys     
 2006 2005 2006 2005 
Belopp i Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -58 -110 -30 -170 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 -1 -10 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 
Periodens kassaflöde -68 -111 -40 -170 
 
Rörelsekapital  
 2006 
Belopp i Mkr 31 Dec 
  
Varulager 57 
Kortfristiga fordringar 310 
Tillgångar 368 
  
Långfristiga skulder 59 
Kortfristiga skulder 219 
Skulder  279 
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