
Solna den 30 maj 2008

n Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1.903 Mkr (2.180).

n Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -23 Mkr (6). 

n Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -36 Mkr (-7), motsvarande –0,44 kr  
 (-0,09) per aktie. 

n Värdet för aktieägarna beräknas bli minst 5,60 kr per aktie efter genomförd avveckling.

Väsentliga händelser efter periodens slut  

n Transaktionen med Tech Data om försäljning av Scribonas operativa verksamhet  
 godkändes av EU:s konkurrensmyndighet den 28 april och av Scribonas aktie- 
 ägare på årsstämman den 29 april 2008. Transaktionen genomfördes den 19 maj  
 2008 från vilken dag Scribona inte längre bedriver någon operativ affärsverksam- 
 het. Total preliminär köpeskilling uppgick till 504 Mkr och en första delbetalning  
 erhölls den 19 maj med 76 Mkr.

Scribona, noterat på OMX Nordisk börs i Stockholm, var den ledande distributören av it-produkter på den nordiska marknaden. 

Kommentar från styrelsens ordförande David Marcus

– Affären med Tech Data har förlöpt enligt plan och från och med den 19 maj bedriver 
Scribona inte längre någon operativ verksamhet. Rörelseöverlåtelsen till Tech Data är 
genomförd och Scribona har inlett ett intensivt omställningsarbete för att så effektivt som 
möjligt avveckla tillgångar, skulder och kontraktsåtaganden. 

- Avvecklingen skall i huvudsak vara slutförd under 2008 och innebär i korthet att före-
tagets fordringar och skulder omvandlas till likvida medel. Nuvarande bedömning är att 
värdet för aktieägarna blir minst 5,60 kr per aktie. Vi kommer i våra delårsrapporter att 
redogöra för hur avvecklingen och värdet för aktieägarna fortlöper, säger David Marcus, 
styrelseordförande för Scribona.

– Styrelsen har för avsikt att under augusti redogöra för Scribonas framtida strategiska 
vägval.

– Scribonas nuvarande VD, Fredrik Berglund, lämnar sin position den 1 juni 2008.  
Styrelseledamot Lorenzo Garcia kommer att ansvara för det omställningsarbete som  
Scribona har framför sig, och tar också över VD-rollen. Jag vill passa på att tacka Fredrik 
för ett förtjänstfullt arbete för Scribona, avslutar David Marcus.

SCRIBONA AB (publ), org nr 556079-1419
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2008

För ytterligare information:

David E. Marcus, Styrelseordförande i Scribona, tel +1 908 378 2888
Fredrik Berglund, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 37 39
Hans-Åke Gustafsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46-(0)8-734 35 34

Besök även: www.scribona.se
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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 AB:s räkning och bearbetar kunderna på  
respektive lokal marknad. 

Den 4 mars 2008 offentliggjordes att Scribona 
tecknat ett avtal med Tech Data om försäljning av den 
operativa verksamheten. Transaktionen har beskrivits i 
detalj i årsredovisningen för 2007. Transaktionen god-
kändes av EU:s konkurrensmyndighet den 28 april och 
av Scribonas aktieägare på årsstämman den 29 april 
2008. Transaktionen genomfördes den 19 maj 2008 
från vilken dag Scribona inte längre bedriver någon 
operativ affärsverksamhet.  
 

KONCERNENS UTVECKLING
Nettoomsättning och resultat under första kvartalet 2008 

för kvarvarande verksamheter

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1.903 Mkr 
(2.180) en minskning med 11%. 

Bruttovinstmarginalen har påverkats negativt av  
valutaförändringar. Personalkostnaderna har reduce-
rats kraftigt jämfört med 2007.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -23 Mkr (6).  
Rörelseresultatet inkluderar valutakursförluster netto 
med -5 Mkr (-3). 

Finansnettot uppgick till -10 Mkr (-12). 
Resultat före skatt uppgick till -33 Mkr (-6).
Skatt uppgick till  -2 Mkr (-1). 
Resultatet efter skatt blev -36 Mkr (-7) motsvarande 

ett resultat per aktie –0,44 kr (-0,09).

Avvecklade verksamheter

Avvecklingen av den danska verksamheten som ge-
nomfördes under 2007 avslutades i december 2007 
efter försäljningen av de danska bolagen.   

Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter 
uppgick under första kvartalet 2007 till -22 Mkr. 

Kassaflöde från kvarvarande verksamhet 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamhe-
ten under kvartalet uppgick till 49 Mkr (94). 

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

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till -130 Mkr (41).  

Periodens kassaflöde från den kvarvarande verksam-
heten uppgick till -81 Mkr (133).  

Finansiell ställning

Finansiellt nettokapital var -337 Mkr (-323) vid kvar-
talets utgång. Det sysselsatta kapitalet i kvarvarande 
verksamheter var 865 Mkr (981). Likvida medel vid 
kvartalsskiftet uppgick till 109 Mkr (148). Kundlikvider 
till värdepapperiseringsprogrammet som senare blev 
tillgängliga för Scribona uppgick till 208 Mkr (69). 
Dessa kundlikvider har efter perioden i huvudsak an-
vänts för amortering av lån.

Personal

Antalet anställda i kvarvarande verksamheter uppgick 
vid periodens slut till 301 personer (401). 

Nyckeltal

För delårsperioden uppgick resultat per aktie för kvar-
varande verksamheter till –0,44 kr (-0,09). 

Det egna kapitalet per aktie uppgick vid kvartalets 
utgång till 6,46 kr (8,75).

Soliditeten var per 31 mars 23,8% (27,0). 
För den senaste 12-månadersperioden uppgick 

räntabiliteten på sysselsatt kapital för kvarvarande 
verksamheter till –8,1% (-4,7% för helåret 2007).

Räntabiliteten på eget kapital uppgick under den 
senaste 12-månadersperioden till –30,6% (-27,3% för 
helåret 2007).

SCRIBONA UNDER ÅRETS FÖRSTA 
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 ge-
nomsnittspriset på IT-produkter sjunkit med 10-15% 
på ett år.

Utveckling under kvartalet

Scribonas nettoomsättning i de kvarvarande verk-
samheterna uppgick under kvartalet till 1.903 Mkr 
(2.180). Under perioden har marknaden varit svag. 
Efter offentliggörandet  av affären med Tech Data har 
försäljningen minskat kraftigt på grund av att kunder 
ändrat sitt inköpsmönster och limitbegränsningar från 
leverantörer. Dessutom har påskens placering i alma-
nackan negativt påverkat försäljningen och jämförelsen 
mellan åren, under 2007 var påsken i april och under 
2008 i mars. Försäljningen i mars 2008 nådde endast 
71% jämfört med mars 2007.

Bruttovinsten har påverkats negativt av omsätt-
ningsminskningen men även av valutaeffekter och 
vissa reservationer för lagerinkurans.

Övriga externa kostnader inkluderar under kvartalet 
3 Mkr i konsultkostnader avseende transaktionen med 
Tech Data. Personalkostnaderna har minskat med 22% 
jämfört med föregående år.  

Rörelseresultatet försämrades och uppgick till  
-23 Mkr (6). 

Scribona per land 

Nettoomsättningen i Sverige uppgick till 830 Mkr 
(909). En god kostnadskontroll har delvis kompenserat 
svag försäljning och lägre marginaler. Rörelseresultatet 
uppgick till 3 Mkr (9). 

Finlands nettoomsättning uppgick till 427 Mkr (530). 
En god kostnadskontroll har delvis kompenserat svag 
försäljning och lägre marginaler. Rörelseresultatet upp-
gick till -5 Mkr (-1). 

I Norge uppgick nettoomsättningen till 646 Mkr 
(740). En god kostnadskontroll har delvis kompen-
serat svag försäljning och lägre marginaler. Negativa 
valutaeffekter på bruttovinstmarginalen under 2008 
medan de föregående år var postiva. Rörelseresultatet 
uppgick till -8 Mkr (4). 

Affärsområdesgemensamt inkluderar förutom kost-
nader för ledning med -3 Mkr (-3) huvudsakligen även 
valutakursförluster netto med -5 Mkr (-3). 
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FRAMTIDSUTSIKTER
Under början av 2008 har styrelsens och företagsled-
ningens huvudsakliga prioritering varit inriktad på att 
förbereda rörelseöverlåtelsen till Tech Data. Efter att 
avtalet tecknades den 3 mars 2008 har de tekniska 
förberedelserna intensifierats för att åstadkomma en 
smidig och störningsfri överlämning

Efter överlåtelsen av verksamheten till Tech Data 
den 19 maj 2008 återstår i Scribona en balansräkning, 
som exklusive lager och vissa inventarier, är helt intakt. 
Lagervärdet ersätts med en fordran på Tech Data och 
därtill tillkommer den premie som avtalats förutom 
köpeskillingen för lagret. Därutöver tillkommer åtagan-
den mot den personal som blir övertalig och mot ett 
stort antal motparter där det finns kontrakt som inte 
överförts till Tech Data. 

Prelimnär köpeskilling uppgår till 504 Mkr varav 15% 
eller 76 Mkr erhölls den 19 maj. Övriga tre delbetalning-
ar kommer att erhållas enligt följande: 35% inom 30 da-
gar, ytterligare 35% inom två månader samt resterande 
15% inom sex månader. Ytterligare köpeskilling på 1,5 
MEUR  kan komma att utbetalas under 2009 och vissa  
avdrag kan komma att ske vid en eventuell justering av 
övertagna tillgångar.    

Efter överlåtelsen kommer ett antal personer under 
en begränsad tid att så effektivt som möjligt av-
veckla tillgångar och skulder och åtaganden enligt 
kontrakt. Detta inkluderar inkassering av kundford-
ringar och leverantörsfordringar samt betalning av 
leverantörsskulder men även som ett exempel att 
hitta bra lösningar för hur hyreskontrakt på lokaler ska 
avvecklas. Detta arbete kommer att vara intensivt 
och kräva större resurser under de första månaderna 
men beräknas även kräva vissa insatser därefter. 
Avvecklingen bedöms i huvudsak vara avslutad 
under 2008 och innebära att fordringar och skulder 
omvandlas till likvida medel. 

Värdet av transaktionen för Scribonas aktieägare 
är beroende av framtida faktorer, bland annat kost-
nader för avvecklingen av verksamheten.  Nuvarande 
bedömning är att värdet för aktieägarna blir minst 5,60 
kr per aktie.

Styrelsen har för avsikt att under augusti redogöra 
för  Scribonas framtida strategiska vägval.

AVVECKLADE VERKSAMHETER
Avvecklingen av den danska verksamheten genom-
fördes under 2007 och avslutades i samband med att 
de danska dotterbolagen avyttrades i december 2007. 
Danmarks intäkter under första kvartalet 2007 uppgick 
till 246 Mkr och resultat efter skatt uppgick till -22 Mkr.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Advokatfirman Lindahl KB har biträtt moderbolaget 
Scribona AB i juridiska frågor. Arvodet under första 
kvartalet 2008, 2.369 Kkr, har utgått på marknadsmäs-
siga villkor. Advokat Johan Hessius, under perioden 
ledamot i Scribonas styrelse, är delägare i Advokatfir-
man Lindahl KB. 

Mark Keough, ledamot i Scribonas styrelse, har på 
uppdrag av styrelsen under 2008 utfört konsultupp-
drag för moderbolaget Scribona AB. Arvodet, som är 
på marknadsmässiga villkor, uppgick till 310 Kkr.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS   
UTGÅNG
Den 28 april 2008 lämnade EU:s konkurrensmyndighet 
godkännande till transaktionen med Tech Data. 
Den 29 april beslöt Scribonas aktieägare, på årsstäm-
man, att godkänna transaktionen med Tech Data. 
Transaktionen genomfördes den 19 maj och samma 
dag erhöll Scribona den första delen av köpeskillingen, 
76 Mkr. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt 
IAS 34 Delårsrapportering och i enlighet med Årsredo-
visningslagens 9 kap. om Delårsrapport..

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 resultatet under 2007 för den danska verksamhe-
ten redovisats i koncernens resultaträkning inom pos-
ten ”Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter”. 
Det innebär att intäkter och kostnader för Danmark ex-
kluderats från alla poster i resultaträkningen avseende 
den aktuella perioden. 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 under 2007 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.

Risker direkt hänförbara till transaktionen med Tech 
Data har beskrivits i den senaste årsredovisningen i not 
39 Händelser efter balansdagen. 

MODERBOLAGET
Moderbolagets övriga rörelseintäkter under kvartalet 
uppgick till 2 Mkr (2), varav 2 Mkr (2) avsåg hyresfaktu-
rering till dotterbolag.

Övriga externa kostnader inkluderar 3 Mkr i konsult-
kostnader avseende transaktionen med Tech Data.

Utdelning från dotterbolag har erhållits med 24 Mkr (-). 
Resultat före skatt uppgick till 18 Mkr (-2). 
Likvida medel vid kvartalets slut var 1 Mkr (1). Finan-

siellt nettokapital var vid kvartalsskiftet 88 Mkr (380) 
och balansomslutningen uppgick till 463 Mkr (1.053). 
Inga investeringar har gjorts i anläggningstillgångar.

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

REVISION
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översikt-
lig granskning av bolagets revisorer.
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OFFENTLIGGÖRANDE
Informationen i denna delårsrapport sådan som Scri-
bona ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades för offentliggö-
rande den 30 maj 2008 klockan 08.00 (CET).

RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Delårsrapport för januari-juni 2008

22 augusti 2008
Delårsrapport för januari-september 2008

7 november 2008
Bokslutskommuniké för januari-december 2008

20 februari 2009

Solna den 30 maj 2008

Scribona AB 
Styrelsen
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2008 2007 2007/08 2007
Mkr Not Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec
Nettoomsättning 1 1.903 2.180 7.792 8.069
Övriga rörelseintäkter 3 16 36 49

1.906 2.196 7.828 8.118

RÖRELSENS KOSTNADER
Handelsvaror -1.798 -2.041 -7.345 -7.588
Övriga externa kostnader -68 -67 -260 -259
Personalkostnader -56 -72 -244 -260
Avskrivningar och nedskrivningar -1 -6 -48 -53
Övriga rörelsekostnader -5 -3 -5 -3

RÖRELSERESULTAT 2 -23 6 -73 -44

Finansnetto -10 -12 -35 -37

RESULTAT FÖRE SKATT -33 -6 -107 -80

Skatt 3 -2 -1 -86 -85
RESULTAT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHET -36 -7 -195 -166

Resultat efter skatt avvecklade verksamheter 4 - -22 6 -16

RESULTAT -36 -29 -188 -181

RESULTAT PER AKTIE FÖRE/EFTER UTSPÄDNING
Från kvarvarande verksamhet, kr -0,44 -0,09 -2,35 -2,03
Från avvecklad verksamhet, kr - -0,09 - -0,20
Totalt, kr -0,44 -0,35 -2,30 -2,22

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 81.698.572 81.698.572 81.698.572

SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATRÄKNING

2008 2007 2007 2007 2007
Mkr Not 31 Mars 31 Dec 30 Sept 30 Juni 31 Mars

TILLGÅNGAR
Goodwill - - 5 5 5
Andra immateriella anläggningstillgångar - - 27 32 36
Materiella anläggningstillgångar 8 10 10 13 15
Övriga anläggningstillgångar 6 7 79 80 81
Varulager 706 688 481 466 628
Kortfristiga fordringar 1.385 1.896 1.483 1.441 1.537
Likvida medel 109 190 62 146 148

Tillgångar kvarvarande verksamheter 2.214 2.791 2.147 2.183 2.450

Avyttringsgrupp för försäljning 4 - - - 96 202

SUMMA TILLGÅNGAR 2.214 2.791 2.147 2.279 2.652

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 528 567 682 684 715

Skulder
Långfristiga skulder 42 45 33 38 38
Kortfristiga skulder 1.644 2.179 1.432 1.493 1.753

Skulder och eget kapital kvarvarande verksamheter 2.214 2.791 2.147 2.215 2.506

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2.214 2.791 2.147 2.279 2.652

Sysselsatt kapital 865 953 922 895 1.038
Sysselsatt kapital kvarvarande verksamheter 865 953 922 863 981
Sysselsatt kapital i avyttringsgrupper för försäljning - - - 32 56
Finansiellt nettokapital -337 -386 -240 -211 -323

SAMMANDRAG AV KONCERNENS BALANSRÄKNING

Scribona har inga utestående konverteringslån eller teckningsoptioner.
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KASSAFLÖDESANALYS

2008 2007 2007/08 2007
Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -33 -6 -107 -80

Avskrivningar och nedskrivningar 1 6 48 53
Övrigt 0 -7 -15 -22

Betald skatt -6 0 -24 -18

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -38 -7 -98 -67

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändring av varulager -18 123 -78 63
Förändring av rörelsefordringar 597 586 305 294
Förändring av rörelseskulder -492 -608 -204 -320

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 94 -75 -30

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av anläggningstillgångar 0 -2 0 -2
Avyttring av anläggningstillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -2 0 -2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av lån -130 41 -27 144

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -130 41 -27 144

KASSAFLÖDE FRÅN DEN KVARVARANDE
VERKSAMHETEN -81 133 -102 112

Kassaflöde från avvecklade verksamheter
Kassaflöde från den löpande verksamheten - 11 63 74
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 0 - 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 0 - 0

Kassaflöde från avvecklade verksamheter - 11 63 74

PERIODENS KASSAFLÖDE -81 144 -39 186

Likvida medel vid periodens början 190 4 148 4
Periodens kassaflöde -81 144 -39 186
Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0

Likvida medel vid periodens slut 109 148 109 190

2008 2007 2007/08 2007
Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec

Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital
Valutadifferenser vid omräkning  av utländska dotterbolag -3 -1 1 3
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital -3 -1 1 3

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter redovisat i resultaträkningen -36 -7 -195 -166
Periodens resultat från avvecklade verksamheter redovisat i resultaträkningen - -22 6 -16
Totalt redovisade intäkter och kostnader för perioden -39 -30 -188 -178

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -39 -30 -188 -178

REDOGÖRELSE FÖR KONCERNENS 
REDOVISADE INTÄKTER OCH KOSTNADER
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2008 2007 2007/08 2007
Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec

Kvarvarande verksamhet
Rörelsemarginal, % -1,2 0,3 -0,9 -0,5
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -8,1 -4,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr/år 8,6 8,7
Sysselsatt kapital i genomsnitt, Mkr 901 930
Resultat per aktie, kr -0,44 -0,09 -2,35 -2,03

Antal anställda i genomsnitt 325 350
Antal anställda i slutet av perioden 301 401 301 322
Omsättning per anställd, Mkr 24,0 23,1

Totalt
Finansiellt nettokapital, Mkr -337 -323 -337 -386

Räntabilitet på eget kapital, % -30,6 -27,3

Eget kapital i genomsnitt, Mkr 615 662

Soliditet, % 23,8 27,0 23,8 20,3

Eget kapital per aktie, kr 6,46 8,75 6,46 6,94

Reslutat per aktie, kr -0,44 -0,35 -2,30 -2,22

NYCKELTAL

För definitioner av nyckeltal, se Scribonas senaste årsredovisning

NOTER

Not 1   NETTOOMSÄTTNING PER LAND

2008 2007 2007/08 2007
Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec

Sverige 830 909 3.442 3.522
Finland 427 530 1.701 1.804
Norge 646 740 2.651 2.746
Affärsområdesinternt 0 0 -2 -3

Summa 1.903 2.180 7.792 8.069

Not 2   RÖRELSERESULTAT PER LAND

2008 2007 2007/08 2007
Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec

Sverige 3 9 2 8
Finland -5 -1 -30 -26
Norge -8 4 -1 11
Affärsområdesgemensamt -10 -5 -27 -22

Summa -19 8 -56 -29

Moderbolag -4 -2 -17 -15

Summa -23 6 -73 -44

Not 3   SKATT

2008 2007 2007
Mkr 31 Mars 31 Dec 31 Mars

Uppskjutna skatter redovisade i balansräkningen
Uppskjutna skattefordringar 1 1 76
Uppskjutna skatteskulder -24 -24 -28

2008 2007 2007
Mkr 31 Mars 31 Dec 31  Mars

Redovisad skattekostnad för kvarvarande verksamhet
Aktuell skatt -2 -17 -1
Uppskjuten skatt 0 -69 0

Total skatt -2 -85 -1

Aktuell skatt är hänförbar till dotterbolagen i Finland och Norge 
vilka såsom agentbolag på respektive marknad redovisar positivt 
resultat före skatt.
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Not 4  AVVECKLADE VERKSAMHETER

RESULTATRÄKNING
2008 2007 2007/08 2007

Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec
Intäkter - 246 91 337
Kostnader - -268 -85 -353

Resultat före skatt - -22 6 -16

Skatt - 0 - -
Periodens resultat - -22 6 -16

Scribona Danmark var it-distributör på den danska marknaden. 
Scribonas styrelse beslöt under 2006 om avyttring av den danska 
verksamheten. Efter förhandlingar med en tilltänkt köpare beslöt 

styrelsen att avveckla verksamheten i egen regi.  Avvecklingen 
avslutades under 2007 och  de danska bolagen såldes i decem-
ber 2007. 

KASSAFLÖDESANALYS
2008 2007 2007/08 2007

Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 11 63 74
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 0 0 0

Periodens kassaflöde - 11 63 74

RÖRELSEKAPITAL
2008 2007 2007 2007 2007

Mkr 31 Mars 31 Dec 30 Sept 30 Juni 31 Mars
Varulager - - - 6 49
Kortfristiga fordringar - - - 90 153

Tillgångar - - - 96 202

Långfristiga skulder - - - - 62
Kortfristiga skulder - - - 64 84
Skulder - - - 64 146
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SAMMANDRAG AV MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

2008 2007 2007/08 2007
Mkr Jan-Mars Jan-Mars April-Mars Jan-Dec
Nettoomsättning 2 2 7 7

Övriga externa kostnader -5 -3 -22 -20
Personalkostnader -1 -1 -2 -2
Avskrivningar 0 0 0 0

RÖRELSERESULTAT -4 -2 -17 -15

Finansnetto 22 0 -279 -301

RESULTAT FÖRE SKATT 18 -2 -296 -316

Skatt - 0 0 -
PERIODENS RESULTAT 18 -2 -296 -316

SAMMANDRAG AV MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

2008 2007 2007 2007 2007
Mkr 31 Mars 31 Dec 30 Sept 30 Juni 31 Mars

Andelar i koncernföretag 366 366 366 366 366
Finansiella anläggningstillgångar 2 3 7 156 156
Kortfristiga fordringar 94 72 392 240 531
Kassa och bank 1 3 1 1 1

TILLGÅNGAR 463 444 766 763 1.053

Eget kapital 447 430 761 759 743
Avsättningar 9 9 2 2 2
Kostfristiga skulder 7 5 3 2 308

SKULDER OCH EGET KAPITAL 463 444 766 763 1.053

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


