
Solna den 4 november 2008

n Försäljningen av Scribonas operativa verksamhet till Tech Data genomfördes  
 den 19 maj 2008. Total köpeskilling uppgick till 504 Mkr varav premie utöver bok- 
 förda värden uppgick till 141 Mkr. De tre första delbetalningarna, 85% av köpeskillingen  
 minus vissa avräkningsposter, erhölls i maj, juni och juli 2008 med sammanlagt 410  
 Mkr. Avvecklingskostnaderna har beräknats till 111 Mkr. Nettot av premien och  
 avvecklingskostnaderna beräknas uppgå till 30 Mkr. Avvecklingen av Scribona går  
 fortsatt enligt plan.

n Eget kapital per aktie beräknas bli cirka 6,74 kr per aktie efter genomförd avveckling.

n Nettoomsättningen under nio månader uppgick till 2.670 Mkr (5.701). Netto-  
 omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 0 Mkr (1.636).

n Rörelseresultatet under nio månader före resultatet av avyttringen till Tech Data upp- 
 gick till -41 Mkr (-12). Rörelseresultatet före resultatet av avyttringen till Tech Data för  
 tredje kvartalet uppgick till  -3 Mkr (9). Inklusive avyttringen uppgick rörelseresultatet  
 för nio månader -11 Mkr (-12) och för kvartalet till 3 Mkr (9). 

n Resultatet efter skatt för januari-september uppgick till -14 Mkr (-63), motsvarande  
 –0,17 kr (-0,77) per aktie. Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till  
 16 Mkr (1), motsvarande 0,20 kr (0,01) per aktie.

n Scribona har ansökt om notering på First North med simultan avnotering från OMX. 

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

Kommentar från VD

– Avvecklingen av Scribonas tidigare verksamhet går fortsatt bra och jag bedömer att 
den i allt väsentligt är avslutad under 2008.

– Scribonas nya inriktning mot fastighetsrelaterade investeringar får anstå något tills 
finansmarknaderna normaliserats. Bolagets ledning bedömer att fastighetspriserna kom-
mer att fortsätta att falla. Den närmaste tiden kommer därför verksamheten att inriktas på 
förvaltning av bolagets likvida tillgångar.  
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KONCERNEN
Koncernen består av moderbolaget och de tre dotter-
bolagen i Sverige, Finland och Norge. 

Det svenska dotterbolaget Scribona Nordic AB har 
hanterat koncernens hela varuflöde med inköp, logistik 
och försäljning i Sverige, Finland och Norge. De lokala 
bolagen i Finland och Norge var agenter för Scribona 
Nordic AB:s räkning och bearbetade kunderna på res-
pektive 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 
godkändes av EU:s konkurrensmyndighet den 28 april 
och av Scribonas aktieägare på årsstämman den 29 
april 2008. Försäljningen  genomfördes den 19 maj 
2008. Under maj, juni och juli 2008 har Scribona erhållit 
85% av köpeskillingen med sammanlagt 410 Mkr efter 
avdrag av vissa avräkningsposter. Den sista delen av 
köpeskillingen, 15% eller 77 Mkr minus vissa avräknings-
poster, ska betalas den 19 november. 

Den 1 juni 2008 tog styrelseledamoten Lorenzo 
Garcia över rollen som verkställande direktör efter 
Fredrik Berglund. Den 30 juni 2008 lämnade vice verk-
ställande direktören Hans-Åke Gustafsson bolaget.

 
KONCERNENS UTVECKLING
Nettoomsättning och resultat under tredje kvartalet 2008  

Under kvartalet har Scribona inte haft någon operativ 
verksamhet. Ett litet team har arbetat med avveckling 
av tillgångar och skulder och åtaganden enligt kon-
trakt. Denna bemanning har under kvartalet minskat 
från 10 till 6 personer som aktivt arbetat med ned-
stängningen.  

Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 Mkr 
(1.636). 

Koncernens rörelseresultat före avyttringen till Tech 
Data uppgick till -3 Mkr (9). Rörelseresultatet är moder-
bolagets normala driftskostnader. Rörelseresultatet 
inkluderar valutakursvinster netto med 0 Mkr (3). 

Resultat av avveckling av Scribonas rörelse har 
under kvartalet justerats med +5 Mkr jämfört med 
beräkningen som gjordes per 30 juni. 

Koncernens rörelseresultat efter avyttringen till Tech 
Data uppgick till 3 Mkr (9).

Finansnettot uppgick till 8 Mkr (-4). Koncernen har 
efter försäljningen till Tech Data en överlikviditet  som 
placerats som specialinlåning.

Resultat före skatt uppgick till 11 Mkr (5).
Skatt uppgick till 5 Mkr (-4). Skatteintäkten är 

hänförbar till det norska dotterbolaget Scribona AS 
som redovisar underskott på grund av avvecklingen. 
Underskottet reducerar den uppskjutna skatteskulden 
från tidigare år.

Resultatet efter skatt blev 16 Mkr (1) motsvarande ett 
resultat per aktie 0,20 kr (0,01).

Nettoomsättning och resultat under nio månader 2008  

Koncernens nettoomsättning uppgick till 2.670 Mkr 
(5.701). 

Koncernens rörelseresultat före avyttringen till Tech 
Data uppgick till -41 Mkr (-12).  Rörelseresultatet inklu-
derar valutakursförluster netto med 0 Mkr (-2). 

Resultat av avveckling av Scribonas rörelse har 
beräknats till 30 Mkr fördelat på en premie från Tech 
Data på 15 MEUR, motsvarande 141 Mkr och beräknade 
avvecklingskostnader på –111 Mkr.

Koncernens rörelseresultat efter avyttringen till Tech 
Data uppgick till -11 Mkr (-12).

Finansnettot uppgick till -8 Mkr (-22) varav räntor 
uppgick till –12 (-12), valutakursvinster (-förluster) på 
lån i utländsk valuta 3 (-11), justering av resultat av av-
vecklingen av den danska rörelsen under 2007 med 3 
Mkr och bortskrivning av resterande del av förskotts-
betald avgift för värdepapperiseringsprogrammet med 
-3 Mkr. 

Resultat före skatt uppgick till -19 Mkr (-34).
Skatt uppgick till 5 Mkr (-6). 
Resultatet efter skatt uppgick till -14 Mkr (-63) mot-

svarande ett resultat per aktie –0,17 kr (-0,77).

Avvecklade verksamheter

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

Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter 
uppgick under nio månader 2007 till -22 Mkr. 

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde från den löpande verksam-
heten under nio månader uppgick till 526 Mkr (124). 
Här inkluderas likviden för lagret som avyttrades till 
Tech Data för 362 Mkr. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till 411 Mkr (-2). Här inkluderas de tre delbetalningarna i 
maj, juni och juli 2008 för försäljningslikviden från Tech 
Data med sammanlagt 410 Mkr. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till -579 Mkr (-131). Slutregleringen av finansieringen via 
värdepapperiseringsprogrammet gjordes i slutet av 
juni 2008. 

Periodens kassaflöde uppgick till 358 Mkr (58).  

Finansiell ställning

Finansiellt nettokapital var 555 Mkr (-240) vid kvar- 
talets utgång. Det sysselsatta kapitalet var -4 Mkr 
(922). Likvida medel vid kvartalsskiftet uppgick till 548 
Mkr (62) och var i huvudsak placerat som special- 
inlåning i svenska banker. 

Personal

Den 18 maj 2008 fanns totalt 322 personer anställda i 
koncernen. 188 av dessa anställdes av Tech Data den 
19 maj. Övrig personal har alla sagts upp på grund av 
arbetsbrist varav en mindre del arbetar vidare med 
Scribonas avveckling. Antalet anställda, motsva-
rande heltidstjänster, uppgick vid periodens slut till 
3 personer (333).

Nyckeltal

För niomånadersperioden uppgick resultat per aktie till 
–0,17 kr (-0,77). 

Det egna kapitalet per aktie uppgick vid periodens 
utgång till 6,74 kr (8,35).

Soliditeten var per 30 september 78,8% (31,8). 
För den senaste 12-månadersperioden uppgick 

räntabiliteten på sysselsatt kapital till –15,4% (-4,7% för 
helåret 2007).

Räntabiliteten på eget kapital uppgick under den 
senaste 12-månadersperioden till –24,2% (-27,3% för 
helåret 2007).

AVVECKLINGEN AV TILLGÅNGAR,  
SKULDER OCH ÅTAGANDEN
Under början av 2008 var styrelsens och företags-
ledningens huvudsakliga prioritering inriktad på att 
förbereda rörelseöverlåtelsen till Tech Data. Efter att 
avtalet tecknades den 4 mars 2008 intensifierades de 
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tekniska förberedelserna för att åstadkomma en smidig 
och störningsfri överlämning.

Efter överlåtelsen av verksamheten till Tech Data den 
19 maj 2008 återstod i Scribona en balansräkning, som 
exklusive lager och vissa inventarier, var helt intakt. 
Lagervärdet ersattes med en fordran på Tech Data och 
därtill kom den premie som avtalats förutom köpeskil-
lingen för lagret. Därutöver tillkom åtaganden mot den 
personal som blev övertalig och mot ett stort antal 
motparter där det fanns kontrakt som inte överförts till 
Tech Data.

Köpeskillingen uppgick  till 504 Mkr varav 15%, eller 
76 Mkr, erhölls den 19 maj, 35% minus vissa avräknings-
poster eller 161 Mkr erhölls den 19 juni och ytterligare 
35% minus vissa avräkningsposter erhölls den 18 juli 
med 173 Mkr. Den sista delbetalningen på 15%, eller 77 
Mkr, minus vissa avräkningsposter ska erhållas den 19 
november. Ytterligare köpeskilling om 1,5 MEUR kan 
komma att utbetalas under 2009 och vissa avdrag kan 
komma att göras vid en eventuell justering av över-
tagna tillgångar.

Efter överlåtelsen har ett antal personer arbetat 
med att avveckla tillgångar och skulder och åtaganden 
enligt kontrakt. Detta inkluderar inkassering av kund-
fordringar och leverantörsfordringar samt betalning 
av leverantörsskulder men även som ett exempel att 
hitta bra lösningar för hur hyreskontrakt på lokaler ska 
avvecklas. Direkt efter ”Closing” var 30 personer enga-
gerade i detta arbete. Vid periodens slut hade antalet 
personer minskat till 6, varav 3 anställda. 

Avvecklingsarbetet har fortsatt gått bra. Sedan 
föregående rapport har bedömningen av de totala 
avvecklingskostnaderna minskats med 5 Mkr. Avveck-
lingskostnaderna är nu beräknade till totalt 111 Mkr.  

FRAMTIDSUTSIKTER
Avvecklingen efter försäljningen av rörelsen till Tech 
Data bedöms i huvudsak vara avslutad under 2008 
och innebär att nettot av fordringar och skulder om-
vandlas till likvida medel. 

Värdet av transaktionen för Scribonas aktieägare är 
beroende av framtida faktorer, bland annat kostnader 
för avvecklingen av verksamheten. Nuvarande bedöm-
ning är att eget kapital per aktie blir cirka 6,74 kr.

Scribonas nya styrelse efter den extra bolagsstäm-
man den 21 augusti 2008, har fastställt följande nya 
inriktning och affärsidé för bolaget:

Scribona ska, direkt, indirekt eller tillsammans med 
partners, bedriva fastighetsverksamhet, projektut-
veckling av fastigheter samt handel med fastigheter i 
Europa, med målet att erhålla stabil och god avkast-
ning på investerat kapital. Fastighetsinvesteringarna 
ska riskspridas avseende såväl typ av fastighet som 
geografi. Den globala finanskrisen kommer att fortsatt 
påverka fastighetsmarknaden och därigenom investe-
ringstakten. Den närmaste tiden kommer därför verk-
samheten mer att inriktas på förvaltning av bolagets 
likvida tillgångar.  

Förberedelserna för Scribonas tidigare meddelade 
avsikt att ansöka om notering på First North med 
simultan avnotering från OMX är i slutstadiet. Mangold 
Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på 
First North. 

ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE   
BEFATTNINGSHAVARE
Den 1 juni 2008 utsågs Lorenzo Garcia till verkställande 
direktör i Scribona AB. Ersättningen till Garcia utgår 
som konsultersättning via Greenfield International AB. 
Arvodet utgår med dels en fast ersättning per månad 

som uppgår till 200 Kkr och dels en rörlig prestations-
del som baseras på ett substansvärde efter avveck-
lingen på lägst 5,50 kr/aktie motsvarande 449 Mkr. Vid 
ett utfall över 449 Mkr utgår för överskjutande värde 
en progressivt beräknad ersättning på mellan 5,5% 
och 10,0%. Den fasta ersättningen avräknas mot den 
rörliga.

Ersättning för uppsägning av före detta verkstäl-
lande direktören Fredrik Berglund har kostnadsförts 
under perioden. Mellan bolaget och Berglund gäller 
en uppsägningstid om tolv månader samt ett av-
gångsvederlag som uppgår till tolv månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas inte mot andra inkomster. 
Uppsägningslönen uppgick till 2.928 Kkr och avgångs-
vederlaget till 2.928 Kkr. Sociala kostnader uppgick 
till 1.932 Kkr och pensionskostnader inklusive särskild 
lönesskatt 1.092 Kkr. Övriga förmåner, huvudsakligen 
bilersättning, har beräknats till 192 Kkr. Uppsägningslön 
och avgångsvederlag har utbetalts i sin helhet.

Ersättning för uppsägning av före detta vice 
verkställande direktören Hans-Åke Gustafsson har 
kostnadsförts under perioden. Mellan bolaget och  
Gustafsson gäller en uppsägningstid om sex måna-
der samt ett avgångsvederlag som uppgår till tolv 
månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas inte mot 
andra inkomster. Uppsägningslönen uppgick till 732 
Kkr och avgångsvederlaget till 1.464 Kkr. Sociala 
kostnader uppgick till 725 Kkr och pensionskostnader 
inklusive särskild lönesskatt 318 Kkr. Övriga förmåner, 
huvudsakligen bilersättning, har beräknats till 64 Kkr. 
Uppsägningslön och avgångsvederlag har utbetalts i 
sin helhet i oktober.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Advokatfirman Lindahl KB har biträtt moderbolaget 
Scribona AB i juridiska frågor. Arvodet under första 
halvåret 2008 har uppgick till 3.301 Kkr. Advokat Johan 
Hessius, som till 29 april 2008 var ledamot i Scribonas 
styrelse, är delägare i Advokatfirman Lindahl KB. 

Mark Keough, ledamot i Scribonas styrelse till den 21 
augusti 2008, har på uppdrag av styrelsen under 2008 
i samband med affären med Tech Data utfört konsult-
uppdrag för moderbolaget Scribona AB. Arvodet 
uppgick till 828 Kkr. 

Scribona AB har i samband med affären med Tech 
Data köpt konsulttjänster på marknadsmässiga villkor 
från Greenfield International AB. Tjänsterna har utförts 
av Lorenzo Garcia och arvodet har under januari-maj 
2008 uppgått till 764 Kkr. Lorenzo Garcia är ledamot i 
Scribonas styrelse och från 1 juni 2008 är Garcia även 
verkställande direktör i Scribona AB.   

HÄNDELSER EFTER PERIODENS   
UTGÅNG
Mindre delar av bolagets likvida medel har från slutet 
av oktober placerats i aktier på stora listan i OMX.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt 
IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
har använts i delårsrapporten som i den senaste årsre-
dovisningen. 
 
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.



SCRIBONA DELÅRSRAPPORT 2008-09-30 | 4

Efter försäljningen av verksamheten till Tech Data 
avvecklas Scribonas balansräkning och åtaganden 
enligt kontrakt. I samband med att kundfordringar, 
leverantörfordringar m.m. drivs in kan det uppstå 
förluster. Vid avveckling av kontrakt i förtid kommer 
förhandlingar med motparter att genomföras så att 
kostnaderna hålls så låga som möjligt.

MODERBOLAGET
Moderbolagets Moderbolagets nettoomsättning under 
perioden uppgick till 4 Mkr (5), varav 4 Mkr (5) avsåg 
hyresfakturering till dotterbolag.

Övriga externa kostnader inkluderar reservation för 
tomma lokaler i huvudkontoret i Solna i samband med 
avvecklingen av  verksamheten med 9 Mkr, utökad 
reservation för inför slutreglering av skuld för upplupna 
hyror för det danska lagret med 3 Mkr samt 4 Mkr i 
konsultkostnader avseende transaktionen med Tech 
Data.

Utdelning från dotterbolag har erhållits med 59 
Mkr (19). I finansnettot ingår även bortskrivning av 
resterande del av förskottsbetald avgift för värde-
papperiseringsprogrammet med -3 Mkr. 

Resultat före skatt uppgick till 35 Mkr (15). 
Likvida medel vid kvartalsskiftet var 105 Mkr (1) och 

finansiellt nettokapital var 111 Mkr (398). Balansomslut-
ningen uppgick till 482 Mkr (766). 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.

Till ny verkställande direktör utsågs Lorenzo Garcia 
den 1 juni 2008.

REVISION
Denna delårsrapport har inte varit föremål för över-
siktlig granskning av bolagets revisorer.

OFFENTLIGGÖRANDE
Informationen i denna delårsrapport är sådan som 
Scribona ska offentliggöra enligt lagen om värdepap-
persmarknaden och/eller lagen om handel med finan-
siella instrument. Informationen lämnades för offentlig-
görande den 4 november 2008 klockan 08.00 (CET).

RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké för januari-december 2008

20 februari 2009

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman 2009 beräknas hållas under maj 2009 
i Solna.

Solna den 4 november 2008

Scribona AB
Styrelsen
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2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Mkr Not Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Okt-Sept Jan-Dec
Nettoomsättning 1 2.670 5.701 - 1.636 5.038 8.069
Övriga rörelseintäkter 1 35 0 13 15 49

2.671 5.736 0 1.649 5.053 8.118

RÖRELSENS KOSTNADER
Handelsvaror -2.519 -5.348 - -1.526 -4.759 -7.588
Övriga externa kostnader -103 -186 -3 -56 -176 -259
Personalkostnader -88 -193 0 -51 -155 -260
Avskrivningar och nedskrivningar -2 -19 0 -6 -36 -53
Övriga rörelsekostnader 0 -2 0 - -1 -3

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVYTTRING 2 -41 -12 -3 9 -73 -44

RESULTAT AV RÖRELSEAVYTTRING 3 30 - 5 - 30 -

RÖRELSERESULTAT -11 -12 3 9 -43 -44

Finansnetto -8 -22 8 -4 -23 -37

RESULTAT FÖRE SKATT -19 -34 11 5 -65 -80

Skatt 4 5 -6 5 -4 -74 -85
RESULTAT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHET -14 -41 16 1 -139 -166

Resultat efter skatt avvecklade verksamheter 5 - -22 - 0 6 -16

RESULTAT -14 -63 16 1 -132 -181

RESULTAT PER AKTIE FÖRE/EFTER UTSPÄDNING
Totalt, kr -0,17 -0,77 0,20 0,01 -1,62 -2,22

Antal aktier i slutet av perioden 81.698.572 81.698.572 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 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 81.698.572 81.698.572

SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATRÄKNING

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

TILLGÅNGAR
Goodwill - - - - 5
Andra immateriella anläggningstillgångar - - - - 27
Materiella anläggningstillgångar 3 3 8 10 10
Övriga anläggningstillgångar 3 4 6 7 79
Varulager - - 706 688 481
Kortfristiga fordringar 145 430 1.385 1.896 1.483
Likvida medel 548 434 109 190 62

SUMMA TILLGÅNGAR 699 871 2.214 2.791 2.147

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 551 535 528 567 682

Skulder
Långfristiga skulder 34 36 42 45 33
Kortfristiga skulder 114 300 1.644 2.179 1.432

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 699 871 2.214 2.791 2.147

Sysselsatt kapital -4 85 865 953 922
Finansiellt nettokapital 555 449 -337 -386 -240

SAMMANDRAG AV KONCERNENS BALANSRÄKNING

Scribona har inga utestående konverteringslån eller teckningsoptioner.
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KASSAFLÖDESANALYS

2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Mkr Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Okt-Sept Jan-Dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -19 -34 11 5 -65 -80

Avskrivningar och nedskrivningar 2 19 0 6 36 53
Övrigt 0 -2 0 11 -20 -22

Betald skatt -18 -1 0 -1 -35 -18

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -35 -18 11 21 -84 -67

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändring av varulager 688 270 0 -15 481 63
Förändring av rörelsefordringar 1.359 613 196 -53 1.040 294
Förändring av rörelseskulder -1.486 -741 -266 -14 -1.065 -320

Kassaflöde från den löpande verksamheten 526 124 -59 -61 373 -30

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av anläggningstillgångar - -2 - 0 - -2
Avyttring av rörelse 410 - 173 - 410 -
Avyttring av anläggningstillgångar 1 0 0 0 1 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 411 -2 173 0 411 -2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av lån -579 -131 - -56 -304 144

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -579 -131 - -56 -304 144

KASSAFLÖDE FRÅN DEN KVARVARANDE
VERKSAMHETEN 358 -9 114 -117 480 112

Kassaflöde från avvecklade verksamheter
Kassaflöde från den löpande verksamheten - 67 - 32 6 74
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - - - - 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - - 0

Kassaflöde från avvecklade verksamheter - 67 - 32 6 74

PERIODENS KASSAFLÖDE 358 58 114 -84 486 186

Likvida medel vid periodens början 190 4 434 146 62 4
Periodens kassaflöde 358 58 114 -84 486 186

Likvida medel vid periodens slut 548 146 548 62 548 190

2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Mkr Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Okt-Sept Jan-Dec

Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital
Valutadifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag                   -2 0 0 -3 1 3
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital                   -2 0 0 -3 1 3

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter
redovisat i resultaträkningen -14 -41 16 1 -139 -166
Periodens resultat från avvecklade verksamheter
redovisat i resultaträkningen - -22 - 0 6 -16
Totalt redovisade intäkter och kostnader för perioden -16 -63 16 -2 -132 -178

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -16 -63 16 -2 -132 -178

REDOGÖRELSE FÖR KONCERNENS 
REDOVISADE INTÄKTER OCH KOSTNADER
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2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Okt-Sept Jan-Dec

Kvarvarande verksamhet
Rörelsemarginal, % -1,5 -0,2 - 0,6 -1,4 -0,5
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -15,4 -4,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr/år 10,6 8,7
Sysselsatt kapital i genomsnitt, Mkr 475 930

Antal anställda i genomsnitt 159 350
Antal anställda i slutet av perioden 3 333 3 333 3 322
Omsättning per anställd, Mkr 31,7 23,1

Totalt
Finansiellt nettokapital, Mkr 555 -240 555 -240 555 -386

Räntabilitet på eget kapital, % -24,2 -27,3

Eget kapital i genomsnitt, Mkr 545 662

Soliditet, % 78,8 31,8 78,8 31,8 78,8 20,3

Eget kapital per aktie, kr 6,74 8,35 6,74 8,35 6,74 6,94

Reslutat per aktie, kr -0,17 -0,77 0,20 0,01 -1,62 -2,22

NYCKELTAL

För definitioner av nyckeltal, se Scribonas senaste årsredovisning

NOTER

Not 1   NETTOOMSÄTTNING PER LAND

2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Mkr Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Okt-Sept Jan-Dec

Sverige 1.175 2.439 - 688 2.258 3.522
Finland 589 1.327 - 384 1.066 1.804
Norge 911 1.940 - 566 1.717 2.746
Affärsområdesinternt -5 -5 - -2 -3 -3

Summa 2.670 5.701 - 1.636 5.038 8.069

Not 2   RÖRELSERESULTAT PER LAND (före effekter av rörelseavyttringen till Tech Data)

2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Mkr Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Okt-Sept Jan-Dec

Sverige -16 3 - -3 -11 8

Finland -10 -21 - -4 -15 -26
Norge -2 13 - 10 -4 11
Affärsområdesgemensamt -4 -3 - 7 -23 -22

Summa -31 -8 - 10 -52 -29

Moderbolag -10 -4 -3 -1 -21 -15

Summa -41 -12 -3 9 -73 -44

Not 3   RESULTAT AV RÖRELSEAVYTTRING

2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Mkr Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Okt-Sept Jan-Dec

Köpeskilling utöver bokfört värde på lager 141 - - - 141 -
Avvecklingskostnader -111 - 5 - -111 -
Summa 30 - 5 - 30 -
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Not 5  AVVECKLADE VERKSAMHETER

RESULTATRÄKNING
2008 2007 2008 2007 2007/08 2007

Mkr Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Okt-Sept Jan-Dec
Intäkter - 336 - 5 1 337
Kostnader - -358 - -5 5 -353

Resultat före skatt - -22 - 0 6 -16

Skatt - 0 - 0 0 0
Periodens resultat - -22 - 0 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 i mars 2007 att avveckla verksamheten i egen regi.  
Avvecklingen avslutades under 2007. De danska bolagen såldes i 
december 2007.

KASSAFLÖDESANALYS
2008 2007 2008 2007 2007/08 2007

Mkr Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Okt-Sept Jan-Dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 67 - 32 6 74
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 0 - 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 0 - 0 0 0

Periodens kassaflöde - 67 - 32 6 74

Not 4   SKATT

2008 2007 2007
Mkr 30 Sept 31 Dec 30 Sept

Uppskjutna skatter redovisade i balansräkningen
Uppskjutna skattefordringar 0 1 76
Uppskjutna skatteskulder -19 -24 -29

2008 2007 2007
Mkr Jan-Sept Jan-Dec Jan-Sept

Redovisad skattekostnad för kvarvarande verksamhet
Aktuell skatt 0 -17 -6
Uppskjuten skatt 5 -69 0

Total skatt 5 -85 -6
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SAMMANDRAG AV MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Mkr Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Okt-Sept Jan-Dec
Nettoomsättning 4 5 0 2 6 7

Övriga externa kostnader -22 -9 -4 -3 -33 -20
Personalkostnader 0 -1 1 0 -1 -2
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0

RÖRELSERESULTAT -18 -5 -2 -2 -28 -15

Finansnetto 53 20 0 3 -268 -301

RESULTAT FÖRE SKATT 35 15 -2 1 -296 -316

Skatt 1 0 1 0 1 0
PERIODENS RESULTAT 36 15 -1 1 -295 -316

SAMMANDRAG AV MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

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

Andelar i koncernföretag 366 366 366 366 366
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 2 3 7
Kortfristiga fordringar 11 68 94 72 392
Kassa och bank 105 52 1 3 1

TILLGÅNGAR 482 486 463 444 766

Eget kapital 466 468 447 430 761
Avsättningar 10 7 9 9 2
Kostfristiga skulder 6 11 7 5 3

SKULDER OCH EGET KAPITAL 482 486 463 444 766

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


