
Nettoomsättningen uppgick till 293,5MSEK, en ökning med 7,9% jämfört med 272MSEK* och en minskning med 43,4% 
jämfört med 421MSEK**.

Koncernens nettoomsättning ökade med 13,3% i tredje kvartalet jämfört med 2010*.

Rörelseresultat uppgick till 14,8MSEK (21,6MSEK*) (22,7MSEK**). 

Rörelsemarginalen uppgick till 5,0% (7,9*) (5,3**).

Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 1,16SEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,3MSEK jämfört med 7,1MSEK**.

Expansionen fortsätter och Deltaco tar marknadsandelar.
Minskande rörelsemarginal i en pressad marknad.

* I syfte att öka informationsvärdet har vi valt att i rapporten även presentera proformainformation om hur Deltacokoncernen 
 skulle ha sett ut om IAR Systems Group AB och Northern Parklife AB exkluderats redan den 1 januari 2010.
** Jämförelsesiffrorna inkluderar utdelade verksamheten IAR Systems Group AB och Northern Parklife AB.
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Vi har lyckats öka vår omsättning med 13,3% i tredje 
kvartalet jämfört med 2010 och med 7,9% i jan-sep 2011 
jämfört med samma period 2010.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 14,8MSEK 
vilket är lägre än föregående år(21,6). Minskningen i 
rörelseresultat beror på,

•	 Våra	fasta	och	rörliga	kostnader	för		 	 	
 notering som på årsbasis kan uppskattas   
 till ca 1,5MSEK.

•	 Stor	prispress	på	marknaden	som	gäller		 	
 nästan alla hårdvaruprodukter inom IT   
 och hemelektronik.

•	 En	medveten	och	vald	strategi	som	går		 	
 ut på att ta marknadsandelar i en svag marknad.

Deltacos strategier i sälj och marknadsföring, baserat 
på vår analys av marknaden och våra konkurrenter, är 
att förstärka vår position och ta marknadsandelar. Vi är 
stabila med goda finanser och har råd med en aggressiv 
prissättning av priskänsliga produkter i en vikande marknad.

IT- och hemelektronikbranschen har under de senaste 
månaderna haft en negativ utveckling och marknaden 
har minskat med ca 20%. Lagren hos leverantörer och 
distributörer av bärbara datorer och LCD monitorer är 
överfyllda och de rabatterar aggressivt ut produkter med 
priser långt under anskaffningspris. Detta i sin tur har 
negativ inverkan på priset för tillbehör.
   
Till skillnad från många andra distributörer som jobbar 
enbart med konsumentprodukter eller företagsprodukter 
har Deltacos sortiment av ca 8000 produkter fördelen 
att bestå av ca 50% konsumentprodukter och ca 50% 
företagsprodukter. Detta innebär betydligt mindre risk i 
kristider som nu.

Alla undersökningar och rapporter visar att detaljhandeln 
har utvecklats väldigt svagt under de senaste månaderna. 
Företagsmarknaden är ganska stabil men man ser tecken 
på oro hos företagen när det gäller utvecklingen i Europa. 
Deltacos produktmix passar bra även i en eventuell 
lågkonjunktur. En betydande del av vårt sortiment består 
av basprodukter som behövs hos konsumenter och företag 
oavsett konjunkturläge. Vårt eget varumärke DELTACO 

positionerar sig i mellan- och lågprissegmentet varför vi 
förväntar oss att DELTACO produkter kommer att klara sig 
bra i kristider.

Det råder ett stort systemskifte från PC till bärbar och 
från mobiltelefoner till smarta telefoner. Vi har anpassat 
vårt sortiment till dagens behov och under 2011 har vi 
kompletterat vårt erbjudande med hundratals nya 
produkter inom området Mobility (Bärbar PC, Smarttelefon 
och Surfplattor).

Vi bedömer dock att det finns en stor eftermarknad att 
bearbeta efter detta systemskifte, varför Deltacos produkter 
kommer att klara sig relativt sett bra även i kristider. 

Satsningen i Norge går enligt plan och vi har utsett Trygve 
Holtskog som styrelseordförande. Trygve har gedigen 
erfarenhet från den norska marknaden och han har bl a 
varit VD för Expert gruppen.

Våra dotterbolag i Finland och Danmark utvecklas mycket 
bra och deras omsättning har för kvartalet ökat med ca 
35% i Finland och med ca 63% i Danmark jämfört med 
föregående år.

Siamak Alian 
VD och Koncernchef

VD har ordet

Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantörer och distributörer av IT-produkter. 
Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i 
Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och 
vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 77 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag 
i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listade på First North under kortnamnet DELT och bolagets 
Certified Adviser är Remium AB. För mer information se www.deltacoab.se.
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*Ovanstående nyckeltal för 2010 inkluderar de utdelade verksamheterna IAR Systems Group AB och Northern Parklife AB.
Siffrorna för 2011 omfattar enbart Deltaco-koncernen i dess nuvarande struktur.

Jämförelsesiffrorna exkluderande utdelad verksamhet är framtagna för att öka jämförbarheten med föregående år.

 jan-sep jan-sep* jul-sep jul-sep* Helår*
NYCKELTAL 2011 2010 2011 2010 2010
Nettoomsättning (MSEK) 293,5 421,0 99,6 137,5 583,3
Rörelseresultat (MSEK) 14,8 22,7 4,4 8,2 30,5
Resultat efter skatt (MSEK) 10,0 13,8 2,8 4,9 20,0
Bruttomarginal (%) 24,7 48,1 22,7 47,3 48,2
Rörelsemarginal (%) 5,0 5,3 4,4 5,9 5,2
Räntabilitet på eget kapital (%) 4,9 6,3 1,6 1,1 9,0
Resultat per aktie efter betald skatt (SEK) 1,16 1,83 0,32 0,65 2,25
Resultat per aktie efter full skatt (SEK) 0,90 1,25 0,25 0,44 1,81
Eget kapital per aktie (SEK) 15,90 20,45 15,90 20,45 21,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK) 13,3 7,1 -10,2 1,9 26,3

Deltaco-koncernen jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep Helår
exkluderande utdelad verksamhet 2011 2010 2011 2010 2010
Nettoomsättning (MSEK) 293,5 272,0 99,6 87,9 379,7
Handelsvaror (MSEK) -221,0 -199,7 -77,0 -63,3 -282,1
Bruttovinst (MSEK) 72,5 72,3 22,6 24,6 97,6
Bruttomarginal (%) 24,7 26,6 22,7 28,0 25,7
Rörelseresultat (MSEK) 14,8 21,6 4,4 7,5 26,5
Rörelsemarginal (%) 5,0 7,9 4,4 8,5 7,0

Väsentliga händelser under perioden

	 •	 Deltaco	AB	(publ)	Nordens	ledande	distributör	och	tillverkare	av	IT-tillbehör	expanderar	till	Norge.	Den	norska		 	

  verksamheten kommer att med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser erbjuda ett brett och attraktivt   

  sortiment av IT-tillbehör i Norge.

 

	 •	 Trygve	Holtskog	som	har	utsetts	till	styrelseordförande	i	NorDeltaco	AS	har	en	mångårig	erfarenhet	från	

  den nordiska retail-marknaden bland annat som koncernchef för Expert AS och framträdande positioner inom  

  Hakon Gruppen/ICA AB. Trygve Holtskog har också varit koncernchef och är nu styrelsemedlem i Europris Holding AS. 

  Han är också knuten till Saga Corporate Finance.
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Redovisning av verksamheten
I syfte att tydligt redovisa Deltaco-koncernens nuvarande 
verksamhet bestående av moderbolaget Deltaco AB 
(publ) och dotterbolaget SweDeltaco AB med tillhörande 
dotterbolag redovisas även som jämförelsesiffror framtagen 
proformaredovisning för räkenskapsåret 2010. Deltacokoncernens 
proformaräkenskaper har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Reviderad historisk 
finansiell information avseende SweDeltaco AB, som svarar för 
huvuddelen av Deltacos försäljning och resultat, finns på bolagets 
hemsida www.deltacoab.se.

Kassaflöde och likvida medel 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under perioden till 13,3MSEK (7,1). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick under perioden till -2,8MSEK 
(-11,4). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 
perioden till -34,4MSEK (-3,0). Utdelningen av IAR Systems 
Group AB och Northern Parklife AB har belastat kassaflödet med 
-27,0MSEK. Den 30 september 2011 uppgick nettoskulden 
till 16,3MSEK. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 
29,9MSEK (43,5), samt outnyttjade kreditlimiter till 10,0MSEK 
(10,0). Totalt uppgick därmed koncernens disponibla likvida 
medel till 39,9MSEK (53,5). 

Uppskjuten skattefordran 
Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag 
redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt 
att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid 
framtida beskattning. Den 30 september 2011 uppgick 
koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 68MSEK. I 
balansräkningen redovisas det för närvarande bedömda värdet av 
dessa underskott till 17,9MSEK (23,6). 

Investeringar och finansiering 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden 
uppgick netto till -3,1MSEK (-8,5). Soliditeten uppgick till 
67,8 procent (66,3) den 30 september 2011. Under perioden 
har koncernens skulder minskat med 1,1MSEK och uppgick till 
46MSEK (31,7) den 30 september 2011. Inga förändringar har 
skett i redovisade ansvarsförbindelser. 

Personal 
Antalet anställda uppgick till vid periodens utgång till 
77 (238). Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 72 personer (235). 

Moderbolaget 
Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning, ekonomi 
och IR/PR. Moderbolagets nettoomsättning, vilken i sin helhet 
är koncernintern, uppgick för perioden till 1,5MSEK (0,0). 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,0MSEK (-0,1). 
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 
0MSEK (0). Den 30 september 2011 uppgick likvida medel till 
2,7MSEK (0,3). Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid 
periodens utgång till 0 (0).
 
Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Deltacos aktie 
Deltacos aktie är sedan den 19 april 2011 listad på NASDAQ 
OMX First North. Aktiekursen har under perioden varierat från 
11,10 SEK som lägst och till 22,80 SEK som högst. Deltacos 
börsvärde uppgick den 30 september 2011 till 142MSEK. Antalet 
aktieägare i Deltaco uppgick den 30 september 2011 till 8 445. 
Av dessa hade 408 fler än 1 000 aktier.

Deltacos aktiekapital uppgick den 30 september 2011 till 
22.107.922 SEK, fördelat på 11.053.961 antal aktier. 

Incitamentsprogram
Vid en extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 
beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat 
incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett 
nominellt belopp om sammantaget högst 22 472 400 kronor, 

envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen 
om 18,30 kronor. Förutsatt att konvertiblerna fulltecknas kommer 
antalet aktier att öka med 1 228 000 vid full konvertering, vilket 
motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet 
aktier i Deltaco. Incitamentsprogrammet riktar sig till samtliga 
anställda i koncernen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Förändringar i IT-branschen sker ofta snabbt och prognoser om 
den framtida utvecklingen kan därför vara förknippade med 
ett stort mått av osäkerhet för den typ av verksamhet som 
Deltaco bedriver. 

Uppdatering angående tvister
Som Detlaco har redogjort för i dokumentet ”Bolagsbeskrivning 
inför listning på NASDAQ OMX First North” är bolaget involverat i 
två tvister.
 
Innovative-IT Europe AB är ett vilande dotterbolag inom Deltaco-
koncernen och är involverat i ett skiljeförfarande i Amsterdam 
där Middleware Holding B.V. har yrkat ersättning om cirka 1,9 
miljoner euro plus ränta samt ersättning för kostnader om 50 000 
euro. Efter viss skriftväxling har motparten av skiljenämnden blivit 
förelagd att inkomma med reviderade årsredovisningar. Deltaco 
bedömer att slutlig skiljedom kommer att meddelas under 2012. 
Mot bakgrund av att Innovative-IT Europe AB är vilande och har ett 
begränsat eget kapital bedömer bolaget att oavsett utgång i tvisten 
kommer denna inte att få några betydande effekter på Deltaco-
koncernens finansiella ställning.
  
Deltaco AB befinner sig i en tvist med Peter Enström, som var VD 
för bolaget (då under namnet TurnIT AB) fram till 2001. Peter 
Enström har väckt talan mot bolaget vid Solna tingsrätt med 
yrkande om skadestånd om cirka 15,8 miljoner kronor jämte ränta 
baserat på ett påstått avtalsbrott enligt ett avtal om ersättning 
som ingicks i samband med att Peter Enström avträdde som VD 
för bolaget. Bolaget har betalat Peter Enström ett ostridigt belopp 
om cirka 200 000 kronor och har i övrigt bestritt Enströms krav. 
Huvudförhandling i målet ägde rum den 28 oktober 2011 och 
tingsrättens dom väntas i slutet av november 2011. 

Framtidsutsikter 
Vi bedömer att marknaden under rådande konjunkturläge är 
fortsatt osäker. Osäkerheten i marknaden har medfört ett förändrat 
inköpsbeteende med lägre inköpsvolym per ordertillfälle. Deltaco 
fortsätter att fokusera på den nordiska marknaden och har under 
perioden etablerat verksamhet i Norge. Vi breddar kontinuerligt 
vårt produktutbud bland annat genom intensifierade samarbeten 
med större leverantörer. Vi har trots den prispressade marknaden 
lyckats att öka försäljningsvolymen med 7,9% jämfört med samma 
period 2010. Rörelsemarginalen har försämrats till 5,0% (7,9%). 
Vår bedömning är att försäljningen för helåret 2011 kommer att 
överstiga försäljningen för helåret 2010 samt att prispressen i 
marknaden kommer att medföra en försämrad rörelsemarginal för 
2011 jämfört med 2010.

Stockholm, onsdagen den 9 november 2011 
Siamak Alian 
VD och Koncernchef 

Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer.

Finansiell kalender 2012 
Bokslutskommuniké 2011, 23 februari 2012
Ordinarie bolagsstämma 2012 (Årsstämma 2012), 4 maj 2012
Delårsrapport januari-mars 2012, 22 maj 2012
Delårsrapport januari-juni 2012, 23 augusti 2012
Delårsrapport januari – september 2012, 8 november 2012

Finansiell information

Deltaco AB (publ)

Alfred Nobels Allé 109 
146 48 Tullinge

Organisationsnummer  556116-4384

www.deltacoab.se tel 08 555 76 200
Siamak Alian, vd och koncernchef  tel 08-555 762 41
Connie Yau, finansdirektör  tel 08-555 762 32
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Ovanstående förändring av eget kapital för 2010 inkluderar de utdelade verksamheterna IAR Systems Group och Northern Parklife AB.
Utdelning 2011 avser den utdelade verksamheten IAR Systems Group AB och Northern Parklife AB.

RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep Helår
MSEK 2011 2010 2011 2010 2010
Nettoomsättning 293,5 421,0 99,6 137,5 583,3
Rörelsens kostnader -276,8 -389,8 -94,6 -126,3 -541,1
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -1,9 -2,5 -0,6 -0,8 -3,4
Avskrivningar immateriella tillgångar 0,0 -6,0 0,0 -2,2 -8,3
Rörelseresultat 14,8 22,7 4,4 8,2 30,5
Resultat från finansiella investeringar -1,2 -1,8 -0,6 -0,7 -2,3
Resultat efter finansiella poster 13,6 20,9 3,8 7,5 28,2
Skatt -3,6 -7,1 -1,0 -2,6 -8,2
Periodens resultat 10,0 13,8 2,8 4,9 20,0

BALANSRÄKNINGAR, KONCERNEN    
MSEK 110930 100930 101231
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Goodwill 0,0 4,7 3,3
Övriga immateriella tillgångar 0,0 20,3 22,4
Övriga materiella tillgångar 53,1 52,8 57,0
Finansiella anläggningstillgångar 24,2 30,8 31,9
Summa anläggningstillgångar 77,3 108,6 114,6
    
Omsättningstillgångar    
Varulager 92,8 90,9 96,0
Övriga omsättningstillgångar 2,5 15,2 13,2
Kundfordringar 56,9 82,8 81,0
Kassa och bank 29,8 43,6 53,9
Summa omsättningstillgångar 182,0 232,5 244,1
    
SUMMA TILLGÅNGAR 259,3 341,1 358,7
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Aktiekapital 22,1 122,7 122,7
Bundet eget kapital 0,0 111,1 111,1
Fria reserver 143,6 -21,6 -21,7
Periodens resultat 10,0 13,8 20,0
Summa eget kapital 175,7 226,0 232,1
    
Långfristiga skulder     
Räntebärande skulder 19,3 24,3 23,0
Avsättningar 0,0 3,1 3,4
Konvertibla lån 22,5 - -
Summa långfristiga skulder 41,8 27,4 26,4
    
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 21,9 21,0 29,0
Räntebärande skulder 4,2 4,3 4,8
Övriga kortfristiga skulder 15,7 62,4 66,4
Summa kortfristiga skulder 41,8 87,7 100,2
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 259,3 341,1 358,7
Ställda säkerheter 100,2 101,2 101,2
Ansvarsförbindelser - - -

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERNEN jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep Helår
MSEK 2011 2010 2011 2010 2010
Eget kapital vid periodens början 232,1 212,5 172,9 222,0 212,5
Omräkningsdifferens  - -0,3 - -0,9 -0,4
Utdelning 2011 -66,4  - - - -
Periodens resultat 10,0 13,8 2,8 4,9 20,0
Eget kapital vid periodens slut 175,7 226,0 175,7 226,0 232,1

Under 2010 ingick IAR Systems Group AB och Northern Parklife AB i Deltaco-koncernen och ingår därför i jämförelsebeloppen för 2010. 
Dessa delades ut i januari 2011.

Deltaco AB - Delårsrapport januari - september 2011
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KONCERNENS NYCKELTAL jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep Helår
 2011 2010 2011 2010 2010
Rörelsemarginal (%) 5,0 5,3 4,4 5,9 5,2
Vinstmarginal (%) 4,6 4,9 3,8 5,4 4,8
Soliditet (%) 67,8 66,3 67,8 66,3 64,7
Räntabilitet på eget kapital (%) 4,9 6,3 1,6 2,2 9,0
Netto räntebärande skulder (MSEK) 16,3 -14,7 16,3 -14,7 -26,1
Antal anställda vid periodens utgång (st.) 77 238 77 238 231
Antal anställda medeltal (st.) 72 235 76 235 230
Antal aktier vid periodens slut 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05

AKTIEDATA jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep Helår
 2011 2010 2011 2010 2010
Eget kapital per aktie (SEK) 15,90 20,45 15,90 20,45 21,00
Antal aktier vid periodens slut (miljoner) 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05
Genomsnittligt antal aktier (miljoner) 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05
Resultat per aktie efter betald skatt (SEK) 1,16 1,83 0,32 0,65 2,25
Resultat per aktie efter full skatt (SEK) 0,90 1,25 0,25 0,44 1,81

KASSAFLÖDEN, KONCERNEN jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep Helår
MSEK 2011 2010 2011 2010 2010
Inbetalningar från kunder 288,9 432,4 86,0 132,2 595,1
Utbetalningar till leverantörer och anställda -273,6 -424,9 -95,3 -131,7 -565,0
Erhållen ränta 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3
Erlagd ränta -1,3 -1,9 -0,6 -0,7 -2,6
Betald inkomstskatt -0,8 1,4 -0,3 2,1 -1,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,3 7,1 -10,2 1,9 26,3
     
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3,1 -8,5 -1,7 -1,9 -7,9
Investeringar i immateriella tillgångar 0,0 -2,9 0,0 -0,7 -11,6
Övrigt 0,3 0,0 0,3 0,2 0,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,8 -11,4 -1,4 -2,4 -19,1
     
Utdelning av dotterbolag -27,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av finansiella skulder -29,9 -3,0 -1,1 -1,1 -4,3
Upptagna lån 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -34,4 -3,0 -1,1 -1,1 -4,3
     
Periodens kassaflöden -23,9 -7,3 -12,7 -1,6 2,9
Likvida medel vid periodens ingång 53,9 50,9 42,7 45,3 51,0
Likvida medel vid periodens utgång 29,9 43,5 29,9 43,5 53,9
Outnyttjade krediter 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Summa disponibla likvida medel 39,9 53,5 39,9 53,5 63,9

DEFINITIONER
Bruttomarginal (%) Bruttovinst i procent av nettoomsättning.
Bruttovinst Nettoomsättning minus handelsvaror.
Eget kapital Redovisat eget kapital inklusive 73,7 procent av obeskattade reserver.
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Netto räntebärande skulder Räntebärande skulder minskat med räntebärande tillgångar.
Resultat per aktie efter betald skatt Periodens resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal
 aktier i perioden.
Resultat per aktie efter full skatt Periodens resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt antal
 aktier i perioden.
Räntabilitet på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster minskat med full skatt i procent av
 genomsnittligt eget kapital.
Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.
Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Vinstmarginal (%) Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning.

Deltaco AB - Delårsrapport januari - september 2011
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RESULTATRÄKNINGAR, MODERBOLAGET jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep Helår
MSEK 2011 2010 2011 2010 2010
Nettoomsättning 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0
Rörelsens kostnader -1,2 0,0 -0,4 0,0 0,0
Rörelseresultat 0,3 0,0 1,1 0,0 0,0
Resultat från finansiella investeringar -0,3 -0,1 -0,3 0,0 -14,6
Resultat efter finansiella poster 0,0 -0,1 0,8 0,0 -14,6
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Periodens resultat 0,0 -0,1 0,8 0,0 -14,3

BALANSRÄKNINGAR, MODERBOLAGET     
MSEK 110930  100930  101231
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Aktier i dotterbolag 126,2  248,0  248,0
Andra långfristiga fordringar 6,2  6,8  6,2
Uppskjuten skattefordran 21,5  27,4  21,5
Summa anläggningstillgångar 153,9  282,2  275,7
     
Omsättningstillgångar     
Fordringar hos dotterbolag 110,5  91,2  113,8
Övriga fordringar 0,1  0,0  0,0
Kassa och bank 2,7  0,3  0,8
Summa omsättningstillgångar 113,3  91,5  114,6
     
SUMMA TILLGÅNGAR 267,2  373,7  390,3
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Aktiekapital 22,1  122,7  122,7
Bundet eget kapital -  208,0  111,1
Fria reserver 215,1  23,1  137,4
Periodens resultat 0,0  -0,1  -14,3
Summa eget kapital 237,2  353,7  356,9
     
Långfristiga skulder     
Konvertibla lån 22,5  0,0  0,0
Summa långfristiga skulder 22,5  0,0  0,0
     
Kortfristiga skulder     
Skulder till dotterbolag 6,9  20,0  33,4
Övriga kortfristiga skulder 0,6  0,0  0,0
Summa kortfristiga skulder 7,5  20,0  33,4
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 267,2  373,7  390,3
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