
Solna 23 juli 2007

Pågående åtgärdsprogram ger resultatförbättring   

n Nettoomsättningen uppgick till 4.065 Mkr (4.408). Nettoomsättningen under andra  
 kvartalet uppgick till 1.885 Mkr (2.119).

n Rörelseresultatet uppgick till -20 Mkr (-67). Rörelseresultatet för andra kvartalet upp- 
 gick till -26 Mkr (-56).

n Resultatet efter skatt för halvåret för kvarvarande verksamheter uppgick till -41 Mkr  
 (-45) motsvarande -0,50 kr (-0,88) per aktie. Resultatet efter skatt för andra kvartalet  
 uppgick till -34 Mkr (-37), motsvarande -0,42 kr (-0,72) per aktie.

n Varuförsäljningen i Danmark avslutades den 13 juli. Avvecklingen av den danska verk- 
 samheten bedöms vara avslutad under slutet av 2007 och avsättningen i årsbokslutet  
 2006 beräknas täcka avvecklingskostnaderna.

n Resultat efter skatt uppgick till -64 Mkr (-69) motsvarande -0,78 kr (-1,35) per aktie.  
 Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -34 Mkr (-55), motsvarande -0,42  
 kr (-1,08) per aktie.

n Det omfattande åtgärdsprogrammet fortsätter enligt plan och har påverkat kvar- 
 varande verksamheter under första halvåret med 7 Mkr i uppsägningskostnader.

Scribona, noterat på OMX Nordisk börs i Stockholm, är den ledande distributören av it-produkter på den nordiska marknaden. 
Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Finland och Norge.

Kommentar från VD

– Rörelseresultatet har under första halvåret förbättrats med 47 Mkr jämfört med före-
gående år genom minskade kostnader och stärkta marginaler. Effekterna av åtgärdspro-
grammet visar att vi är på rätt väg.

– Åtgärdsprogrammet innebär att vi initialt har rationaliserat för sänkta kostnader sam-
tidigt som vi inlett arbetet med att förbättra våra marginaler. Nu tar vi nästa steg med 
översyn av arbetssätt och organisation samtidigt som vi intensifierar försäljningsarbetet 
för att skapa ett lönsamt och effektivt Scribona”, säger Fredrik Berglund i en kommentar 
till rapporten.
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För ytterligare information:

Fredrik Berglund, Verkställande direktör, tel +46-(0)73-719 37 39
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Besök även: www.scribona.se
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KONCERNEN
Koncernen består av moderbolaget och affärsom-
råde Scribona med verksamhet i Sverige, Finland och 
Norge. 

Den danska verksamheten är under avveckling som 
beräknas vara avslutad under 2007. 
 
KONCERNENS UTVECKLING
Nettoomsättning och resultat under andra kvartalet 2007 

för kvarvarande verksamheter 

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1.885 Mkr 
(2.119).

Koncernens rörelseresultat uppgick till -26 Mkr (-56). 
Rörelseresultatet inkluderar valutakursförluster netto 
med -2 Mkr (-1). 

Finansnettot uppgick till -7 Mkr (-4). 
Resultat före skatt uppgick till -33 Mkr (-60).
Skatt uppgick till  -1 Mkr (23). 
Resultatet efter skatt för den kvarvarande verksam-

heten blev -34 Mkr (-37) motsvarande ett resultat per 
aktie –0,42 kr (-0,72).

Nettoomsättning och resultat under första halvåret 2007 

för kvarvarande verksamheter

Koncernens nettoomsättning uppgick till 4.065 Mkr 
(4.408).

Koncernens rörelseresultat uppgick till -20 Mkr (-67). 
Rörelseresultatet inkluderar valutakursförluster netto 
med -5 Mkr (-5). 

Finansnettot uppgick till -19 Mkr (-8) varav räntor 
uppgår till -9 Mkr (-10) och valutakursförluster på lån i 
utländsk valuta -10 Mkr (2). 

Resultat före skatt blev -39 Mkr (-75).
Skatt uppgick till -2 Mkr (30). 
Resultatet efter skatt för den kvarvarande verk-

samheten uppgick till -41 Mkr (-45) motsvarande ett 
resultat per aktie –0,50 kr (-0,88).

Avvecklade verksamheter

Scribona Danmark som är under avveckling, redovisas 
som avvecklade verksamheter. Carl Lamm, som utdela-
des till Scribonas aktieägare under 2006, ingår i jämfö-
relsesiffrorna till och med det tredje kvartalet 2006.

Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter 
uppgick under kvartalet till 0 Mkr (-18, varav Danmark 
-25 Mkr och Carl Lamm 7 Mkr). 

Kassaflöde från kvarvarande verksamhet 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamhe-
ten under halvåret uppgick till 184 Mkr (119).  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till -2 Mkr (-19).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till -75 Mkr (-144).

Periodens totala kassaflöde från den kvarvarande 
verksamheten uppgick till 107 Mkr (-44).  

Finansiell ställning

Finansiellt nettokapital var -211 Mkr (-246) vid kvarta-
lets utgång. Det sysselsatta kapitalet i kvarvarande 
verksamheter var 863 Mkr (1.093). Likvida medel vid 
kvartalsskiftet uppgick till 146 Mkr (311). Icke utnyttjat 
kreditutrymme uppgick till 25 Mkr (100) och kundlik-
vider till värdepapperiseringsprogrammet som senare 
blev tillgängliga för Scribona uppgick till 69 Mkr (68).

Personal

Antalet anställda i kvarvarande verksamheter uppgick 
vid periodens slut till 343 personer (438). Under 2007 
har antalet anställda minskat med 75 personer.

Nyckeltal

För halvåret uppgick resultat per aktie för kvarvarande 
verksamheter till -0,50 kr (-0,88). 

Det egna kapitalet per aktie uppgick vid periodens 
utgång till 8,37 kr (17,29).

Soliditeten var per 30 juni 30,0% (27,7). 
För den senaste 12-månadersperioden uppgick 

räntabiliteten på sysselsatt kapital för kvarvarande 
verksamheter till –9,4% (-13,1% för helåret 2006).

Räntabiliteten på eget kapital uppgick under den 
senaste 12-månadersperioden till –40,6% (-36,1% för 
helåret 2006).

SCRIBONA UNDER ÅRETS ANDRA 
KVARTAL
Marknaden

Innan definitiva marknadsdata finns framme för 
kvartalet bedömer Scribona att distributörandelen av 
marknaden minskat något jämfört med samma kvartal 
2006. Tillverkarnas direktförsäljning fortsätter att öka. 

Utveckling under kvartalet

Scribonas nettoomsättning i de kvarvarande verksam-
heterna uppgick under kvartalet till 1.885 Mkr (2.119). 

Marginalerna har stärkts, delvis till följd av valuta-
effekter, och personalkostnader och övriga externa 
kostnader har  minskat med 22 Mkr jämfört med 2006. 
Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till -26 Mkr 
(-56). 

Scribona per land 

Nettoomsättningen i Sverige uppgick till 842 Mkr 
(1.014). Försäljningsminskningen är framför allt hänför-
bar till en minskad hempc-försäljning och en konsolide-
ring i återförsäljarledet där Scribona aktivt avstått från 
ett antal större lågmarginalaffärer. Trots hård priskon-
kurrens har marginalerna förbättrats samtidigt som 
kostnaderna har minskat. Rörelseresultatet försämra-
des något och uppgick till -1 Mkr (1). 

Finlands nettoomsättning uppgick till 413 Mkr 
(451).  Marginalerna är fortsatt mycket låga på en hårt 
konkurrensutsatt marknad. Marginalerna har under 
perioden påverkats positivt av valutaeffekter. Rörelse-
resultatet uppgick till -15 Mkr (-14). En ny VD utsågs 
den 1 juni.

I Norge uppgick nettoomsättningen till 633 Mkr 
(675). Marginalerna har förbättrats väsentligt jämfört 
med 2006, då inkörningsproblem med det nord-
iska arbetssättet innebar en sämre marginalkontroll. 
Marginalerna har under perioden påverkats positivt av 
valutaeffekter. Kostnaderna har minskat. Rörelseresul-
tatet uppgick till -1 Mkr (-27). 

Affärsområdesgemensamt inkluderar förutom kost-
nader för ledning med -3 Mkr (-6) huvudsakligen även 
valutakursförluster netto -2 (-1). Under 2006 inkludera-
des även omställningskostnader i logistiken. 

ÅTGÄRDSPROGRAM MED KOSTNADS-
BESPARINGAR
I januari 2007 meddelades ytterligare rationaliseringar 
i syfte att sänka kostnaderna och öka lönsamheten. 
Dessa förändringar omfattade cirka 60 personer i de 
finska och svenska verksamheterna och genomfördes 
under det första halvåret. 

Personalkostnaderna under andra kvartalet har 
sänkts med 10 Mkr jämfört med samma period 2006. 
Övriga externa kostnader under andra kvartalet har 
sänkts med 12 Mkr jämfört med 2006. 

Under resten av 2007 kommer fortsatt översyn av 
arbetssätt och organisation att göras för att minska 
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kostnaderna samtidigt som fokus på försäljningsarbe-
tet kommer att förstärkas. Tillsammans med tidigare 
vidtagna åtgärder förväntas detta leda till ökad effekti-
vitet och förbättrad lönsamhet. 

FRAMTIDSUTSIKTER
Scribona kommer att fortsätta arbetet med att sänka 
kostnader och förbättra marginaler med målsättningen 
att skapa ett effektivt och lönsamt Scribona inom en 
överskådlig framtid.

AVVECKLADE VERKSAMHETER
Scribonas styrelse beslöt i december 2006 om avytt-
ring av den danska verksamheten. Efter förhandlingar 
med en tilltänkt köpare beslöt Scribonas styrelse i slutet 
av mars 2007 att avveckla verksamheten i egen regi. 

Avvecklingen har tagit längre tid än beräknat men 
bedöms vara avslutad under 2007. Den sista försälj-
ningstransaktionen i Danmark gjordes den 13 juli. 
Avvecklingskostnaderna under andra kvartalet har 
bokförts mot de reservationer som gjordes i sam-
band med årsbokslutet 2006. Danmarks intäkter för 
kvartalet uppgick till 86 Mkr (374). Resultat efter skatt 
uppgick till 0 Mkr  (-25). 

Carl Lamm  AB utdelades till Scribonas aktieägare 
i oktober 2006. Carl Lamms jämförelsetal fram till 
utdelningen redovisas som avvecklad verksamhet. Carl 
Lamms intäkter under andra kvartalet 2006 uppgick 
till 208 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 7 Mkr.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Scribona har i samband med avvecklingen av den 
danska verksamheten köpt konsulttjänster på mark-
nadsmässiga villkor från Greenfield International AB. 
Tjänsterna har utförts av Lorenzo Garcia och har under 
halvårsperioden uppgått till 985 Kkr. Lorenzo Garcia är 
ledamot i Scribonas styrelse.

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 beräkningsme-
toder har använts i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen. 

I enlighet med IFRS 5 ”Anläggningstillgångar som 
innehas för försäljning och avvecklade verksamheter” 
har periodens resultat för den danska verksamheten 
redovisats i koncernens resultaträkning inom posten 
”Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter”. Det 
innebär att intäkter och kostnader för Danmark exklu-
derats från alla poster i resultaträkningen avseende 

den aktuella perioden och tidigare perioder 2006.    
För det i oktober 2006 utdelade Carl Lamm har intäk-
ter och kostnader exkluderats på motsvarande sätt till 
och med september 2006. Från och med 31 december 
2006 har alla tillgångar 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 Danmark och Carl Lamm 
i kassaflödesanalysen under posten ”Kassaflöde från 
avvecklade verksamheter”. 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKER-
HETSFAKTORER
I den senaste årsredovisningen har risker och osäker-
hetsfaktorer beskrivits i förvaltningsberättelsen och i 
noterna 35 Risk- och känslighetsanalys och 36 Finan-
siella risker. 

MODERBOLAGET
Moderbolagets övriga rörelseintäkter under perioden 
uppgick till 4 Mkr (4), varav 4 Mkr (4) avsåg hyresfaktu-
rering till dotterbolag. 

Utdelning från dotterbolag uppgick till 19 Mkr (205). 
Resultat före skatt uppgick till 14 Mkr (194). 

Likvida medel vid halvårsskiftet var 1 Mkr (2).  Finan-
siellt nettokapital var vid halvårsskiftet 396 Mkr (535). 
Balansomslutningen vid halvårsskiftet uppgick till 763 
Mkr (1.437).

I den senaste årsredovisningen har risker och osä-
kerhetsfaktorer beskrivits i förvaltningsberättelsen och 
i koncernens noter 35 Risk- och känslighetsanalys och 
36 Finansiella risker. 

Inga närståendetransaktioner har förekommit.

REVISION
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översikt-
lig granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Delårsrapport för januari-september 2007

9 november 2007
Bokslutskommuniké januari-december 2007

15 februari 2008

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar 
att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets och koncernens verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför. 

David E Marcus
Styrelsens ordförande

Henry Guy
Styrelseledamot

Marcus Söderblom
Styrelseledamot

Fredrik Berglund
Verkställande direktör

Lorenzo Garcia
Styrelseledamot

Mark Keough
Styrelseledamot

Johan Hessius
Styrelseledamot

Eva Elsnert
Styrelseledamot 

(Personalrepresentant) 
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2007 2006 2007 2006 2006/07 2006
Mkr Not Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec
Nettoomsättning 1 4.065 4.408 1.885 2.119 8.673 9.016
Övriga rörelseintäkter 25 22 9 13 48 45

4.090 4.430 1.894 2.132 8.721 9.061

RÖRELSENS KOSTNADER
Handelsvaror -3.822 -4.173 -1.781 -2.026 -8.186 -8.537
Övriga externa kostander -129 -149 -62 -74 -288 -308
Personalkostnader -142 -157 -70 -80 -280 -295
Avskrivningar och nedskrivningar -12 -14 -6 -7 -39 -41
Övriga rörelsekostnader -5 -5 -2 -1 -15 -15

RÖRELSERESULTAT 2 -20 -67 -26 -56 -88 -135

Finansnetto -19 -8 -7 -4 -44 -33

RESULTAT FÖRE SKATT -39 -75 -33 -60 -132 -168

Skatt 3 -2 30 -1 23 -36 -4
RESULTAT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHET -41 -45 -34 -37 -168 -172

Resultat efter skatt avvecklade verksamheter 4 -22 -24 0 -18 -130 -132

RESULTAT -64 -69 -34 -55 -299 -304

RESULTAT PER AKTIE
Kvarvarande verksamhet
Resultat per aktie, kr -0,50 -0,88 -0,42 -0,72 -2,39 -3,13
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,50 -0,88 -0,42 -0,72 -2,39 -3,13

Totalt
Resultat per aktie, kr -0,78 -1,35 -0,42 -1,08 -4,25 -5,54
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,78 -1,35 -0,42 -1,08 -4,25 -5,54
Antal aktier i slutet av perioden 81.698.572 51.061.608 81.698.572 51.061.608 81.698.572 81.698.572
Antal aktier i slutet av perioden efter full utspädning 81.698.572 51.061.608 81.698.572 51.061.608 81.698.572 81.698.572
Genomsnittligt vägt antal aktier efter full utspädning 81.698.572 51.061.608 81.698.572 51.061.608 70.199.218 54.891.229

SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATRÄKNING

2007 2007 2006 2006 2006
Mkr Not 30 Juni 31 Mars 31 Dec 30 Sept 30 Juni

TILLGÅNGAR
Goodwill 5 5 4 34 35
Andra immateriella anläggningstillgångar 32 36 39 63 65
Materiella anläggningstillgångar 13 15 17 31 34
Övriga anläggningstillgångar 80 81 81 92 52
Varulager 466 628 751 779 702
Kortfristiga fordringar 1.441 1.537 2.152 1.836 1.991
Likvida medel 146 148 4 310 311

Tillgångar kvarvarande verksamheter 2.183 2.450 3.047 3.145 3.190

Avyttringsgrupp för försäljning 4 96 202 368 - -

SUMMA TILLGÅNGAR 2.279 2.652 3.415 3.145 3.190

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 684 715 745 801 883

Skulder
Långfristiga skulder 38 38 41 52 24
Kortfristiga skulder 1.493 1.753 2.350 2.292 2.283

Skulder och eget kapital kvarvarande verksamheter 2.215 2.506 3.136 3.145 3.190

Skulder hänförliga till avyttringsgrupp för försäljning 4 64 146 279 - -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2.279 2.652 3.415 3.145 3.190

Sysselsatt kapital 895 1.038 1.175 968 1.129
Sysselsatt kapital kvarvarande verksamheter 863 981 1.086 808 1.093
Sysselsatt kapital i avyttringsgrupper för försäljning 32 56 89 159 37
Finansiellt nettokapital -211 -323 -429 -167 -246

SAMMANDRAG AV KONCERNENS BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS

2007 2006 2007 2006 2006/07 2006
Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -39 -75 -33 -60 -132 -168

Avskrivningar och nedskrivningar 12 14 6 7 39 41
Övrigt -13 0 -6 -6 17 30

Betald skatt 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -40 -61 -33 -59 -76 -97

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändring av varulager 285 350 162 147 87 152
Förändring av rörelsefordringar 666 613 80 -391 109 56
Förändring av rörelseskulder -727 -783 -120 251 -87 -143

Kassaflöde från den löpande verksamheten 184 119 89 -52 33 -32

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Avyttring av verksamheter - 2 - 2 2 4
Förvärv av anläggningstillgångar -2 -21 0 -1 -9 -28
Avyttring av anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 -19 0 1 -4 -21

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning - - - - -34 -34
Nyemission - - - - 146 146
Förändring av lån -75 -144 -116 -119 -209 -278

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -75 -144 -116 -119 -97 -166

KASSAFLÖDE FRÅN DEN KVARVARANDE
VERKSAMHETEN 107 -44 -27 -170 -68 -219

Kassaflöde från avvecklade verksamheter
Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 38 24 78 -87 -84
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -31 0 -10 -4 -35
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 2 0 -2 8 10

Kassaflöde från avvecklade verksamheter 35 9 24 66 -84 -110

PERIODENS KASSAFLÖDE 142 -35 -4 -104 -152 -329

Likvida medel vid periodens början 4 348 148 417 311 348
Periodens kassaflöde 142 -35 -4 -104 -152 -329
Kursdifferens i likvida medel 0 -2 2 -2 -13 -15

Likvida medel vid periodens slut 146 311 146 311 146 4

2007 2006 2007 2006 2006/07 2006
Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec

Periodens ingående balans 745 946 715 933 883 946
Förändring av kursdifferenser 3 6 4 5 5 8
Utdelning - - - - -46 -46
Nyemission - - - - 141 141
Periodens resultat -64 -69 -34 -55 -299 -304

Periodens utgående balans 684 883 684 883 684 745

EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Säkring av eget kapital i Norge har upphört i november 2006 efter amortering av lån om 125 MNOK.
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2007 2006 2007 2006 2006/07 2006
Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec

Kvarvarande verksamhet
Rörelsemarginal, % -0,5 -1,5 -1,3 -2,6 -1,0 -1,5
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -9,4 -13,1
Kapitalomsättningshastighet, ggr/år 9,3 8,8
Sysselsatt kapital i genomsnitt, Mkr 935 1.027
Resultat per aktie, kr -0,50 -0,88 -0,42 -0,72 -2,39 -3,13

Antal anställda i genomsnitt 396 437
Antal anställda i slutet av perioden 343 438 343 438 343 418
Omsättning per anställd, Mkr 21,9 20,6

Totalt
Finansiellt nettokapital, Mkr -211 -246 -211 -246 -211 -429

Räntabilitet på eget kapital, % -40,6 -36,1

Eget kapital i genomsnitt, Mkr 736 841

Soliditet, % 30,0 27,7 30,0 27,7 30,0 21,8

Eget kapital per aktie, kr 8,37 17,29 8,37 17,29 8,37 9,12

Reslutat per aktie, kr -0,78 -1,35 -0,42 -1,08 -4,25 -5,54

NYCKELTAL

För definitioner av nyckeltal, se Scribonas senaste årsredovisning

NOTER

Not 1   NETTOOMSÄTTNING PER LAND

2007 2006 2007 2006 2006/07 2006
Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec

Sverige 1.751 1.977 842 1.014 3.707 3.933
Finland 943 1.009 413 451 2.064 2.130
Norge 1.373 1.442 633 675 2.930 2.999
Affärsområdesinternt -2 -20 -3 -21 -27 -45

Summa 4.065 4.408 1.885 2.119 8.673 9.016

Not 2   RÖRELSERESULTAT PER LAND

2007 2006 2007 2006 2006/07 2006
Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec

Sverige 8 -1 -1 1 3 -6
Finland -16 -15 -15 -14 -42 -41
Norge 3 -21 -1 -27 -4 -28
Affärsområdesgemensamt -11 -27 -6 -14 -38 -54

Summa -16 -64 -24 -54 -81 -129

Moderbolag -4 -3 -2 -2 -8 -7

Summa -20 -67 -26 -56 -88 -135

Not 3   SKATT

2007 2006
Mkr  30 Juni 31 Dec

Uppskjutna skatter redovisade i balansräkningen
Uppskjutna skattefordringar 76 76  
Uppskjutna skatteskulder -29 -28

2007 2006
 Jan-Juni Jan-Dec

Redovisad skattekostnad för kvarvarande verksamhet
Aktuell skatt -2 -16
Uppskjuten skatt 0 12

Total skatt -2 -4

Scribona redovisar uppskjutna skattefordringar hänförliga till 
underskottsavdrag om 74 Mkr. Företagsledning och styrelse 
bedömer att genomförda åtgärdsprogram och kostnads-

besparingar kommer att innebära att skattepliktiga överskott 
kommer att redovisas i en sådan utsträckning att underskottsav-
dragen kan utnyttjas.
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Not 4  AVVECKLADE VERKSAMHETER

RESULTATRÄKNING
2007 2006 2007 2006 2006/07 2006

Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec
Intäkter 332 793 86 374 992 1.453
Kostnader -354 -832 -86 -399 -1.117 -1.595

Resultat före skatt -22 -39 0 -25 -125 -142

Skatt 0 0 0 0 -9 -9
Periodens resultat -22 -39 0 -25 -134 -151

Scribona Danmark är IT-distributör på den danska marknaden. 
Scribonas styrelse beslöt i december 2006 om avyttring av den 
danska verksamheten. Efter förhandlingar med en tilltänkt köpare 

beslöt Scribona styrelse i mars 2007 att avveckla verksamheten 
i egen regi.

KASSAFLÖDESANALYS
2007 2006 2007 2006 2006/07 2006

Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 18 24 67 -41 -58
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 -10 -10
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 0 0

Periodens kassaflöde 35 18 24 67 -51 -68

RÖRELSEKAPITAL
2007 2007 2006

Mkr 30 Juni 31 Mars 31 Dec
Varulager 6 49 57
Kortfristiga fordringar 90 153 310

Tillgångar 96 202 368

Långfristiga skulder - 62 59
Kortfristiga skulder 64 84 219
Skulder 64 146 279

RESULTATRÄKNING
2007 2006 2007 2006 2006/07 2006

Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec
Intäkter - 432 - 208 167 599
Kostnader - -412 - -199 -161 -573

Resultat före skatt - 20 - 9 6 27

Skatt - -5 - -2 -2 -8
Periodens resultat - 15 - 7 4 19

Carl Lamm tillhandahåller kompletta systemlösningar för data- 
och dokumenthantering i Sverige med egen distribution och de-
taljistverksamhet på 25 orter. Efter beslut på extra bolagsstämma 

den 2 oktober 2006 har samtliga aktier i Carl Lamm AB utdelats 
till Scribonas aktieägare.

KASSAFLÖDESANALYS
2007 2006 2007 2006 2006/07 2006

Mkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Juli-Juni Jan-Dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 20 - 11 -46 -26
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -31 - -10 6 -25
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 2 - -2 8 10

Periodens kassaflöde - -9 - -1 -33 -42
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SAMMANDRAG AV MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

2007 2006 2006
Mkr Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec
Nettoomsättning 4 4 7

Övriga externa kostnader -6 -6 -12
Personalkostnader -1 -1 -2
Avskrivningar 0 0 0

RÖRELSERESULTAT -4 -3 -7

Finansnetto 18 197 -181

RESULTAT FÖRE SKATT 14 194 -188

Skatt 0 0 2
PERIODENS RESULTAT 14 194 -186

SAMMANDRAG AV MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

2007 2006 2006
Mkr  30 Juni 31 Dec 30 Juni

Andelar i koncernföretag 366 366 487
Finansiella anläggningstillgångar 156 151 156
Kortfristiga fordringar 240 807 792
Kassa och bank 1 1 2

TILLGÅNGAR 763 1.325 1.437

Eget kapital 759 745 1.032
Avsättningar 2 2 2
Kostfristiga skulder 2 578 403

SKULDER OCH EGET KAPITAL 763 1.325 1.437

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.

Denna rapport finns även på www.scribona.se


