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Scribona i pågående strategiska diskussioner
n Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 2.368 Mkr (2.771) och helåret till 8.069 Mkr (9.016).

n Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -32 Mkr (-40) och helåret till -44 Mkr (-135). I rörelse- 

 resultatet för kvartalet inkluderas nedskrivning av goodwill och andra immateriella anläggningstillgångar  

 med -28 Mkr (-12).

n Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter uppgick till -125 Mkr (-67), mot-  

 svarande -1,53 kr (-1,01) per aktie. Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -166 Mkr (-172) motsvarande  

 -2,03 kr (-3,13) per aktie. Uppskjutna skattefordringar i de svenska bolagen har skrivits ned med -75 Mkr.

n Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter uppgick under kvartalet till 7 Mkr (-87) och härrörde från 

 lägre kostnader än beräknat för avvecklingen av den danska verksamheten. Resultatet efter skatt för  

 helåret uppgick till -16 Mkr (-132).

n Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till -118 Mkr (-153),  

 motsvarande -1,44 kr (-2,30) per aktie. Resultat efter skatt för helåret uppgick till -181 Mkr (-304)   

 motsvarande -2,22 kr (-5,54) per aktie.

n Scribona befinner sig för närvarande i slutstadierna av exklusiva förhandlingar gällande ett potentiellt  

 förvärv av Scribonas operationella tillgångar. Det är inte fastställt huruvida förhandlingarna kommer  

 att resultera i en slutgiltig överenskommelse mellan parterna och vidare information kommer att till-  

 kännages när dessa diskussioner är avslutade.  

Kommentarer från VD

– Det omfattande åtgärdsprogrammet som genomfördes under 2007 har gett effekt. Scribona har genomfört 

förbättringar i koncernens löpande verksamhet och redovisar en förbättring av rörelseresultatet med drygt 90 Mkr. 

– Som vi tillkännagav i december har flera parter visat intresse för Scribona, vilket återspeglar Scribonas starka 

varumärke, produkt- och lösningserbjudanden och kundbas. Detta återspeglar även rådande marknadsvillkor 

och den pågående konsolideringen av IT-industrin. Diskussionerna befinner sig i ett slutskede och vi kommer 

att tillkännage resultatet av dessa när de är avslutade. 

–Exklusive av- och nedskrivningar av goodwill och andra immateriella tillgångar och engångsposter blev kvar-

talets rörelseresultat positivt. Stängningen av den danska verksamheten genomfördes under fjärde kvartalet till 

en lägre kostnad än beräknat.

– Marknaden fortsätter att vara pressad och Scribona har fortsatt fokus på minskade kostnader, ökad opera-

tionell effektivitet och arbetar för att stärka sin position på den nordiska markanden säger Fredrik Berglund, 

verkställande direktör för Scribona. 
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KONCERNEN
Koncernen består av moderbolaget och affärs- 

område Scribona med verksamhet i Sverige, Finland 
och Norge. 

Det svenska dotterbolaget Scribona Nordic AB 
hanterar koncernens hela varuflöde med inköp, logistik 
och försäljning i Sverige, Finland och Norge. De lokala 
bolagen i Finland och Norge är agenter för Scribona 
Nordic ABs räkning och bearbetar kunderna på   
respektive lokal marknad. 
 
KONCERNENS UTVECKLING
Nettoomsättning och resultat under fjärde kvartalet 2007 

för kvarvarande verksamheter

Koncernens nettoomsättning uppgick till 2.368 Mkr 
(2.771).

Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 Mkr (-40). 
Resultatet har belastats med nedskrivning av goodwill 
och immateriella tillgångar med 5 Mkr (16) respektive 23 
Mkr (-). Exklusive dessa nedskrivningar uppgick kvar-
talets rörelseresultat till -4 Mkr (-24). Rörelseresultatet 
inkluderar valutakursförluster netto med 1 Mkr (1). 

Finansnettot uppgick till -14 Mkr (-17). 
Resultat före skatt uppgick till -46 Mkr (-58).
Skattekostnaden uppgick till  79 Mkr (9). Uppskjutna 

skattefordringar i de svenska bolagen har skrivits ned 
med 75 Mkr.

Resultatet efter skatt för den kvarvarande verksam-
heten blev -125 Mkr (-67) motsvarande ett resultat per 
aktie -1,53 kr (-1,01).

Nettoomsättning och resultat för helåret 2007 för kvar- 

varande verksamheter

Koncernens nettoomsättning uppgick till 8.069 Mkr 
(9.016).

Koncernens rörelseresultat uppgick till -44 Mkr 
(-135). Rörelseresultatet inkluderar valutakursförluster 
netto med 3 Mkr (15). 

Finansnettot uppgick till -37 Mkr (-33) varav ränte-
kostnader 22 Mkr (20) och valutakursförluster på lån i 
utländsk valuta 15 Mkr (13). 

Resultat före skatt blev -80 Mkr (-168).
Skatt uppgick till -85 Mkr (-4). Uppskjutna skatte-

fordringar i de svenska bolagen har skrivits ned med  
75 Mkr. Skattekostnaden i övrigt är hänförbar till  
dotterbolagen i Finland och Norge vilka såsom agent-
bolag på respektive marknad redovisar positivt resultat 
före skatt. Se vidare Not 3 Skatt.

Resultatet efter skatt för den kvarvarande verksam-
heten uppgick till -166 Mkr (-172) motsvarande ett 
resultat per aktie –2,03 kr (-3,13).

Avvecklade verksamheter

Avvecklingen av den danska verksamheten avslutades 
under 2007 efter försäljningen av de danska bolagen i 
december.   

Carl Lamm, som utdelades till Scribonas aktieägare 
under 2006, ingår i jämförelsesiffrorna till och med det 
tredje kvartalet 2006.

Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter upp-
gick under kvartalet till 7 Mkr (2006: -86 Mkr avseende 
Danmark). Resultat efter skatt för avvecklade verksam-
heter uppgick under helåret till -16 Mkr (2006: -132 Mkr, 
varav Danmark -151 Mkr och Carl Lamm 19 Mkr).

Kassaflöde från kvarvarande verksamhet 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksam-
heten under 2007 uppgick till -30 Mkr (-32). Scribona 
har stora säsongsmässiga variationer i rörelsekapitalet 
då varulager, kundfordringar och leverantörsskulder 

är som störst vid årsskiftet och är vid övriga kvartals-
skiften betydligt lägre. Under året har 63 Mkr frigjorts 
genom minskning av lager. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till -2 Mkr (-21). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till 144 Mkr (-166). Scribona finansieras huvudsakligen 
genom värdepapperiseringsprogrammet av kundford-
ringar. Under årets sista kvartal har kreditramarna ökat. 

Årets totala kassaflöde från den kvarvarande verk-
samheten uppgick till 112 Mkr (-219).  

Prövning av redovisade värden

Mot bakgrund av utvecklingen av resultat och aktie-
kurs under 2007 har företagsledning och styrelse gjort 
en prövning av redovisade värden för anläggnings-
tillgångar i enlighet med IAS 36 om Nedskrivningar. 
Företagsledningens och styrelsens bedömning av 
framtida resultat och kassaflöden har utgjort grunden 
för prövningen. En vägd kapitalkostnad efter skatt om 
10% har använts vid diskontering av kassaflödena till 
nuvärden. 

Prövningen visar att redovisade värden för goodwill 
och andra immateriella anläggningstillgångar inte kan 
försvaras baserat på gjorda beräkningar och antagan-
den. Nedskrivning har därför gjorts per 31 december 
med 5 Mkr respektive 23 Mkr. Bokförda värden är efter 
dessa nedskrivningar noll för både goodwill och andra 
immateriella anläggningstillgångar. 

Finansiell ställning

Finansiellt nettokapital var -386 Mkr (-429) vid årets 
utgång. Det sysselsatta kapitalet var 953 Mkr (1.175). 
Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 190 Mkr (4). 
Kundlikvider till värdepapperiseringsprogrammet 
som senare blev tillgängliga för Scribona uppgick till 
127 Mkr (100).

Under årets sista kvartal har Scribona utökat kredit-
ramarna med 300 Mkr.  

Personal

Antalet anställda i kvarvarande verksamheter uppgick 
vid årets slut till 322 personer (418). Under 2007 har 
antalet anställda minskat med 96 personer, mot- 
svarande 23%.

Nyckeltal

För helåret uppgick resultat per aktie för kvarvarande 
verksamheter till –2,03 kr (-3,13). 

Det egna kapitalet per aktie uppgick vid årets ut-
gång till 6,94 kr (9,12).

Soliditeten var per 31 december 20,3% (21,8%). 
Räntabiliteten på sysselsatt kapital för kvarvarande 

verksamheter uppgick under 2007 till –4,7% (-13,1%).
Räntabiliteten på eget kapital under året uppgick till 

–27,3% (-36,1%).

SCRIBONA UNDER ÅRETS FJÄRDE 
KVARTAL
Marknaden

Scribona bedömer att distributörsvolymen i värde är 
oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år 
men att distributionsandelen minskat på grund av att 
totalmarknaden växt fortare. Tillverkarnas direktförsälj-
ning fortsätter att öka, i synnerhet till detaljhandelsked-
jorna på konsumentmarknaden. 

Priserosionen fortsätter att vara omfattande på IT-
marknaden. Scribona bedömer att det vägda genom-
snittspriset på IT-produkter sjunkit med 10-15% på ett år.
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Utveckling under kvartalet

Scribonas nettoomsättning i de kvarvarande verksam-
heterna uppgick under kvartalet till 2.368 Mkr (2.771). 
Förutom att tillverkarnas direktförsäljning ökat, i  
synnerhet till detaljhandeln, har Scribona medvetet valt 
bort lågmarginalaffärer vilket påverkat försäljnings-
volymen negativt. Priserosionen bedöms ha minskat 
försäljningsvärdet med 10-15%. Marginalerna har på-
verkats positivt av valutaeffekter.

Kostnadsrationaliseringarna har fortsatt. Personal-
kostnader och övriga externa kostnader har minskat 
med 32 Mkr, 19%, jämfört med 2006. 

Nedskrivningar av goodwill uppgick till 5 Mkr (16) 
och av andra immateriella anläggningstillgångar 23  
Mkr (-). 

Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till -32 
Mkr (-40). Exklusive ovanstående nedskrivningar upp-
gick rörelseresultatet till -4 Mkr (-24).

 
Scribona per land 

Nettoomsättningen i Sverige uppgick till 1.083 Mkr 
(1.194). Försäljningsminskningen är framför allt hän-
förbar till hemPC-försäljningen som upphört p.g.a. 
ändrade skatteregler och en markant priserosion.  
Marginalerna har sjunkit på grund av hård priskon-
kurrens. Kostnadsbesparingar på 20% har nästan 
kompenserat lägre volymer och marginaler. Rörelse- 
resultatet uppgick till 5 Mkr (7). 

Finlands nettoomsättning uppgick till 477 Mkr (677).  
Försäljningen har påverkats negativt av den hårda 
konkurrensen och priserosionen har minskat försälj-
ningsvärdet per såld enhet. Scribona har därtill avstått 
från många stora lågmarginalaffärer. Marginalerna är 
fortsatt låga men har under perioden påverkats   
positivt av valutaeffekter. Kostnaderna, exklusive 
av- och nedskrivningar har minskat med 26%. Under 
föregående år gjordes nedskrivning av goodwill med 
12 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -5 Mkr (-17) och är 
således oförändrat exklusive ovanstående goodwill-
nedskrivning. 

I Norge uppgick nettoomsättningen till 806 Mkr 
(918). Tillverkarnas ökande direktförsäljning har mins-
kat Scribonas volymer, huvudsakligen inom detalj- 
handelssegmentet. Priserosionen är den andra huvud-
sakliga anledningen till den minskade försäljningen. 
Marginalerna har under perioden påverkats positivt 
av valutaeffekter. Kostnaderna har, förutom periodens 
goodwillnedskrivning med 5 Mkr, minskat med 21%.  
Rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (-1). 

Rörelseresultatet för Affärsområdesgemensamt 
uppgick till -19 Mkr (-27) och inkluderar förutom kost-
nader för ledning med 3 Mkr (2006: 13 Mkr, inklusive 
chefsavvecklingskostnader för tidigare VD och VVD 
med 8 Mkr) huvudsakligen även nedskrivning av 
immateriella anläggningstillgångar i it- och logistik-
funktionerna med 23 Mkr (-). Valutakursförluster netto 
uppgick till 1 Mkr (1). 

ÅTGÄRDSPROGRAM MED KOSTNADS-
BESPARINGAR
Det åtgärdsprogram som initierades under januari 
2007 har på tolv månader givit en rörelseresultats- 
förbättring, exklusive nedskrivning av goodwill och 
andra immateriella anläggningstillgångar, på 103 Mkr 
jämfört med föregående år.

Övriga externa kostnader och personalkostnader har 
under året minskat med 84 Mkr, 14%. Dels genom en 
minskning av antalet anställda med 96 personer men 
även genom en ökad kostnadsmedvetenhet och ett 
övergripande besparingsprogram.

Under fjärde kvartalet minskade personalkostnader-
na med 14 Mkr, 17%, och övriga externa kostnader med 
18 Mkr, 20%, jämfört med föregående år.

FRAMTIDSUTSIKTER
Scribona har tidigare indikerat att omstruktureringen 
av företaget kommer att fortsätta under 2008. För 
närvarande har beslut som berör cirka 25 personer 
tagits. Dessa personer är av uteslutande karaktär tem-
porärt anställda samt konsulter.  

Scribona fortsätter att arbeta för förbättrad lönsam-
het genom fortsatta besparingar, i kombination med 
ett starkt marginalfokus, effektivare arbetsmetoder 
och ett aktivt försäljningsarbete.

Scribona befinner sig för närvarande i slutstadierna 
av exklusiva förhandlingar gällande ett potentiellt 
förvärv av Scribonas operationella tillgångar. Det är 
inte fastställt huruvida förhandlingarna kommer att re-
sultera i en slutgiltig överenskommelse mellan parterna 
och vidare information kommer att tillkännages när 
dessa diskussioner är avslutade. 

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

Avvecklingen är avslutad. Den sista försäljnings-
transaktionen i Danmark gjordes i juli 2007. De sista 
anställda slutade i september och de danska bolagen 
avyttrades i december. Avvecklingen har slutförts till 
lägre kostnader än beräknat och har medfört att resul-
tat efter skatt för det fjärde kvartalet blev positivt och 
uppgick till 7 Mkr (-86). 

Carl Lamm  AB utdelades till Scribonas aktieägare i 
början av oktober 2006. Carl Lamms jämförelsetal fram 
till utdelningen redovisas som avvecklad verksamhet.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Scribona Nordic AB har i samband med avvecklingen 
av den danska verksamheten köpt konsulttjänster på 
marknadsmässiga villkor från Greenfield International 
AB. Tjänsterna har utförts av Lorenzo Garcia och har 
under 2007 uppgått till 1,6 Mkr. Lorenzo Garcia är  
ledamot i Scribonas styrelse.

Advokatfirman Lindahl KB har biträtt moder- 
bolaget Scribona AB i juridiska frågor. Arvodet under 
2007, 0,9 Mkr, har utgått på marknadsmässiga villkor. 
Advokat Johan Hessius, ledamot i Scribonas styrelse är 
delägare i Advokatfirman Lindahl KB. 

Mark Keough, ledamot i Scribonas styrelse, har på 
uppdrag av styrelsen under året utfört konsultuppdrag 
för moderbolaget Scribona AB. Arvodet, som är på 
marknadsmässiga villkor, uppgick till 0,2 Mkr.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna bokslutskommuniké har, för koncernen upp- 
rättats med tillämpning av reglerna i årsredovisnings- 
lagen samt IAS 34 Delårsrapportering och för moder-
bolaget med tillämpning med reglerna i årsredo- 
visningslagen.

Samma redovisningsprinciper och beräknings- 
metoder har använts i bokslutskommunikén 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  
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exkluderats från alla poster i resultaträkningen avseen-
de 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 
OSÄKERHETSFAKTORER
I den senaste årsredovisningen har risker och osäker-
hetsfaktorer beskrivits i förvaltningsberättelsen och i 
noterna 35 Risk- och känslighetsanalys och 36 Finan-
siella risker. En ännu utförligare beskrivning gjordes 
i prospektet inför nyemissionen i oktober 2006 i  
avsnittet Riskfaktorer.

MODERBOLAGET
Moderbolagets övriga rörelseintäkter under året upp-
gick till 7 Mkr (7), varav 7 Mkr (7) avsåg hyresfakture-
ring till dotterbolag. Avsättningar för hyreskostnader 
för tomma lokaler i dotterbolag har gjorts med 7 Mkr.

Försäljning av det danska dotterbolaget Scribona 
Danmark Holding A/S i december 2007 resulterade i 
en realisationsvinst på 5 Mkr. 

Under året har aktieägartillskott lämnats till dotter-
bolaget Scribona Nordic AB med 390 Mkr (300) vilket 
nedskrivits till 0. Utdelning från dotterbolag har erhål-
lits med 82 Mkr (205). Under 2006 gjordes nedskriv-
ning av aktier i dotterbolag med 81 Mkr. 

Resultat före skatt uppgick till -316 Mkr (-188). 
Likvida medel vid årets slut var 3 Mkr (1). Finan-

siellt nettokapital var vid årsskiftet 68 Mkr (387) och 
balansomslutningen uppgick till 444 Mkr (1.325). Inga 
investeringar har gjorts i anläggningstillgångar.

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

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår till aktie-
ägarna. Utdelningspolicyn bibehålls, innebärande att 
över tiden ska cirka en tredjedel av resultat efter skatt 
delas ut.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen beräknas publiceras i mitten av april 
och kommer att finnas tillgänglig på Scribonas hem-
sida samt kunna beställas från Scribona AB, Box 1374, 
171 27 SOLNA, tel 08-734 34 00.

NYTT DATUM FÖR ÅRSSTÄMMA
Årsstämma 2008 planeras att hållas den 29 april på  
Scribonas huvudkontor i Solna.

OFFENTLIGGÖRANDE
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan 
som Scribona ska offentliggöra enligt lagen om värde- 
pappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för  
offentliggörande den 29 februari 2008 klockan 08.00 
(CET).

RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN 2008
Delårsrapport för januari-mars

9 maj 2008
Delårsrapport för januari-juni

22 augusti 2008
Delårsrapport för januari-september

7 november 2008

Solna den 29 februari 2008

Scribona AB 
Styrelsen
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2007 2006 2007 2006
Mkr Not Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec
Nettoomsättning 1 8.069 9.016 2.368 2.771
Övriga rörelseintäkter 49 45 15 16

8.118 9.061 2.383 2.787

RÖRELSENS KOSTNADER
Handelsvaror -7.588 -8.537 -2.240 -2.634
Övriga externa kostnader -259 -308 -73 -91
Personalkostnader -260 -295 -67 -81
Avskrivningar och nedskrivningar -53 -41 -34 -20
Övriga rörelsekostnader -3 -15 -1 -1

RÖRELSERESULTAT 2 -44 -135 -32 -40

Finansnetto -37 -33 -14 -17

RESULTAT FÖRE SKATT -80 -168 -46 -58

Skatt 3 -85 -4 -79 -9
RESULTAT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHET -166 -172 -125 -67

Resultat efter skatt avvecklade verksamheter 4 -16 -132 7 -86

RESULTAT -181 -304 -118 -153

RESULTAT PER AKTIE (ingen utspädning finns)
Från kvarvarande verksamhet, kr -2,03 -3,13 -1,53 -1,01
Från avvecklat verksamhet, kr -0,20 -2,41 0,09 -1,29
Totalt, kr -2,22 -5,54 -1,44 -2,30

Antal aktier i slutet av perioden 81.698.572 81.698.572 81.698.572 81.698.572
Antal aktier i slutet av perioden efter full utspädning 81.698.572 81.698.572 81.698.572 81.698.572
Genomsnittligt vägt antal aktier efter full utspädning 81.698.572 54.891.229 81.698.572 66.380.090

SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATRÄKNING

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

TILLGÅNGAR
Goodwill - 5 5 5 4
Andra immateriella anläggningstillgångar - 27 32 36 39
Materiella anläggningstillgångar 10 10 13 15 17
Övriga anläggningstillgångar 7 79 80 81 81
Varulager 688 481 466 628 751
Kortfristiga fordringar 1.896 1.483 1.441 1.537 2.152
Likvida medel 190 62 146 148 4

Tillgångar kvarvarande verksamheter 2.791 2.147 2.183 2.450 3.047

Avyttringsgrupp för försäljning 4 - - 96 202 368

SUMMA TILLGÅNGAR 2.791 2.147 2.279 2.652 3.415

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 567 682 684 715 745

Skulder
Långfristiga skulder 45 33 38 38 41
Kortfristiga skulder 2.179 1.432 1.493 1.753 2.350

Skulder och eget kapital kvarvarande verksamheter 2.791 2.147 2.215 2.506 3.136

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2.791 2.147 2.279 2.652 3.415

Sysselsatt kapital 953 922 895 1.038 1.175
Sysselsatt kapital kvarvarande verksamheter 953 922 863 981 1.086
Sysselsatt kapital i avyttringsgrupper för försäljning - - 32 56 89
Finansiellt nettokapital -386 -240 -211 -323 -429

SAMMANDRAG AV KONCERNENS BALANSRÄKNING

Scribona har inga utestående konverteringslån eller teckningsoptioner.
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KASSAFLÖDESANALYS

2007 2006 2007 2006
Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -80 -168 -46 -58

Avskrivningar och nedskrivningar 53 41 34 20
Övrigt -22 30 -20 26

Betald skatt -18 0 -16 2

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -67 -97 -48 -10

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändring av varulager 63 152 -207 -105
Förändring av rörelsefordringar 294 56 -289 -644
Förändring av rörelseskulder -320 -143 421 445

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30 -32 -154 -314

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 -21 0 4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning - -34 - -31
Nyemission - 146 - 141
Förändring av lån 144 -278 275 -44

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 144 -166 275 66

KASSAFLÖDE FRÅN DEN KVARVARANDE
VERKSAMHETEN 112 -219 121 -244

Kassaflöde från avvecklade verksamheter
Kassaflöde från den löpande verksamheten 74 -84 7 -30
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -35 - -10
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 10 - 0

Kassaflöde från avvecklade verksamheter 74 -110 7 -40

PERIODENS KASSAFLÖDE 186 -329 128 -284

Likvida medel vid periodens början 4 348 62 310
Periodens kassaflöde 186 -329 128 -284
Kursdifferens i likvida medel 0 -15 0 -22

Likvida medel vid periodens slut 190 4 190 4

2007 2006 2007 2006
Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec

Periodens ingående balans 745 946 682 801
Förändring av kursdifferenser 3 8 3 2
Utdelning - -46 - -46
Nyemission - 141 - 141
Periodens resultat -181 -304 -118 -153

Periodens utgående balans 567 745 567 745

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
Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec

Kvarvarande verksamhet
Rörelsemarginal, % -0,5 -1,5 -1,4 -1,4
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -4,7 -13,1
Kapitalomsättningshastighet, ggr/år 8,7 8,8
Sysselsatt kapital i genomsnitt, Mkr 930 1.027
Resultat per aktie, kr -2,03 -3,13 -1,53 -1,01

Antal anställda i genomsnitt 350 437
Antal anställda i slutet av perioden 322 418 322 418
Omsättning per anställd, Mkr 23,1 20,6

Totalt
Finansiellt nettokapital, Mkr -386 -429 -386 -429

Räntabilitet på eget kapital, % -27,3 -36,1

Eget kapital i genomsnitt, Mkr 662 841

Soliditet, % 20,3 21,8 20,3 21,8

Eget kapital per aktie, kr 6,94 9,12 6,94 9,12

Reslutat per aktie, kr -2,22 -5,54 -1,44 -2,30

NYCKELTAL

För definitioner av nyckeltal, se Scribonas senaste årsredovisning

NOTER

Not 1   NETTOOMSÄTTNING PER LAND

2007 2006 2007 2006
Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec

Sverige 3.522 3.933 1.083 1.194
Finland 1.804 2.130 477 677
Norge 2.746 2.999 806 918
Affärsområdesinternt -3 -45 2 -18

Summa 8.069 9.016 2.368 2.771

Not 2   RÖRELSERESULTAT PER LAND

2007 2006 2007 2006
Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec

Sverige 8 -6 5 7
Finland -26 -41 -5 -17
Norge 11 -28 -2 -1
Affärsområdesgemensamt -22 -54 -19 -27

Summa -29 -129 -21 -38

Moderbolag -15 -7 -11 -2

Summa -44 -135 -32 -40

2007 2006
 Jan-Dec Jan-Dec

Redovisad skattekostnad för kvarvarande verksamhet
Aktuell skatt -17 -16
Uppskjuten skatt -69 12

Total skatt -85 -4

Aktuell skatt är hänförbar till dotterbolagen i Finland och Norge 
vilka såsom agentbolag på respektive marknad redovisar positivt 
resultat före skatt. 

Uppskjutna skattefordringar i de svenska bolagen har skrivits ned 
med -75 Mkr.

Not 3   SKATT

2007 2006
Mkr  31 Dec 31 Dec

Uppskjutna skatter redovisade i balansräkningen
Uppskjutna skattefordringar 1 76
Uppskjutna skatteskulder -24 -28
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Not 4  AVVECKLADE VERKSAMHETER

RESULTATRÄKNING
2007 2006 2007 2006

Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec
Intäkter 337 1.453 1 394
Kostnader -353 -1.595 6 -476

Resultat före skatt -16 -142 7 -82

Skatt - -9 - -4
Periodens resultat -16 -151 7 -86

Scribona Danmark var en IT-distributör på den danska markna-
den. Scribonas styrelse beslöt i december 2006 om avyttring av 
den danska verksamheten. Efter förhandlingar med en tilltänkt 
köpare beslöt Scribonas styrelse i mars 2007 att avveckla verk-
samheten i egen regi.

Avvecklingen avslutades under 2007. Den sista försäljningstrans-
aktionen i Danmark gjordes den 13 juli. De sista anställda slutade i 
september. De danska bolagen såldes i december. 

KASSAFLÖDESANALYS
2007 2006 2007 2006

Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten 74 -58 7 -30
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -10 - -10
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 - 0

Periodens kassaflöde 74 -68 7 -40

RÖRELSEKAPITAL
2007 2007 2007 2007 2006

Mkr 31 Dec 30 Sept 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

Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec
Intäkter - 599 - -
Kostnader - -572 - -

Resultat före skatt - 27 - -

Skatt - -8 - -
Periodens resultat - 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

Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten - -26 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -25 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 10 - -

Periodens kassaflöde - -42 - -
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SAMMANDRAG AV MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

2007 2006 2007 2006
Mkr Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec
Nettoomsättning 7 7 2 2

Övriga externa kostnader -20 -12 -11 -4
Personalkostnader -2 -2 -1 0
Avskrivningar 0 0 0 0

RÖRELSERESULTAT -15 -7 -10 -3

Finansnetto -301 -181 -321 -381

RESULTAT FÖRE SKATT -316 -188 -331 -383

Skatt - 2 - 2
PERIODENS RESULTAT -316 -186 -331 -381

SAMMANDRAG AV MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

2007 2007 2007 2007 2006
Mkr 31 Dec 30 Sept 30 Juni 31 Mars 31 Dec

Andelar i koncernföretag 366 366 366 366 366
Finansiella anläggningstillgångar 3 7 156 156 151
Kortfristiga fordringar 72 392 240 531 807
Kassa och bank 3 1 1 1 1

TILLGÅNGAR 444 766 763 1.053 1.325

Eget kapital 430 761 759 743 745
Avsättningar 9 2 2 2 2
Kostfristiga skulder 5 3 2 308 578

SKULDER OCH EGET KAPITAL 444 766 763 1.053 1.325

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


