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Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,13 Mkr (12,43 Mkr)
Resultatet efter finansiella poster var -4,01 Mkr (-2,98 Mkr)
Bolaget levererar SoftGSM NG med Dialer
Bolaget har återupptagit marknadsföring av konsulttjänster
Bolaget har lancerat ”SoftNET for GC 75”

Verksamhet
Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar
inom området mobil internet och datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet.
Micro Systemation grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation
noterad på NGM Equity:s aktielista.
I november 1998 lanserade Micro Systemation den helt egenutvecklade produkten SoftGSM.
SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM finns förutom till
Windows operativsystem nu även till Mac OS 9 & Mac OS X.
I december 2000 aviserades nästa mjuka lösning från Micro Systemation, SoftNET. SoftNET
är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja
nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig uppkoppling.
Affärsidén för Micro Systemation är densamma idag som för 16 år sedan när företaget
startades – utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster inom datakommunikation. Den ökade rörligheten bland människor, såväl i arbete som på fritiden, har drivit på
utvecklingen inom kommunikationsområdet. Trådlösa tjänster erbjuds i snart sagt alla
dataapplikationer. Därifrån har det varit svårt att komma till verklig frihet och rörlighet för
användning av datateknik. Micro Systemations produkter och tjänster fyller där ett stort
behov.

VD kommenterar utvecklingen
Under det tredje kvartalet som varit ett minst sagt tufft kvartal med många varsel i branchen
och allmän börsoro har Micro Systemation lyckats bibehålla sin omsättning med minskade
kostnader. Produktutbudet och kundnärvaron har ökat på ett mycket tillfredställande sätt, trots
att bolaget idag har färre personer både inom marknadsföring och utveckling. Bolagets fokus
på kundnytta är än större idag än tidigare.
Vi ser idag ett ännu större behov hos många hårdvarutillverkare att differentiera sina
produkter från konkurenter med hjälp av unika funktioner. I detta segment kan Micro
Systemation fylla ett för tillverkaren mycket viktigt behov. Micro Systemation besitter en
unik kunskap som kan ge den ökade kundnytta som så väl behövs i tuffa tider.
Resultatet för Q3 hamnar nära noll (-200 Tkr) vilket visar att vi är på god väg mot vårt mål att
göra Micro Systemation till ett vinstgivande bolag. Orderingången visar att vårt arbete ger
resultat och att kunderna behöver våra produkter, vi är bättre rustade än på länge inför nästa
kvartal.
Bolaget jobbar vidare med att minska kostnader för både lokaler, produktion och andra
service funktioner.
Vi har fr o m september levererat den nya versionen SoftGSM NG, mottagandet är över
förväntan. Vi har valt att lägga med en bantad version av SoftNET i form av en dialer
tillsammans med SoftGSM NG. Med denna dialer kan användaren växla mellan alla typer av
GSM/GPRS uppkopplingar utan att behöva göra några konfigurationsändringar.
Under perioden har vi även lanserat en ny produkt ”SoftNet for GC 75” vilket är en smart
dialer som är knuten till SonyEricssons GPRS/GSM kort. Produkten har redan börjat
marknadföras/säljas här i Sverige. Produkten är framtagen med samtycke av SonyEricsson
som ser ett mervärde för användaren. Lansering kommer göras på övriga marknader under
Q4.
Micro Systemation har även fått in konsultuppdrag under perioden vilket ligger i linje med
vår strategi att återuppta det affärsområdet. Vår förhoppning är att kunna utöka antalet
konsulter i takt med antal nya uppdrag..

Solna i oktober
¨
Joel Bollö
VD
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Kommentarer till rapporten
Föreliggande rapport har ej granskats av bolagets revisor.
Alla jämförelsesiffror inom parentes representerar niomånaders rapporten år 2001.
Omsättning
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,13 Mkr (12,43 Mkr). Omsättningen är som
förväntat.
Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 11,0 Mkr (16,2 Mkr), vilket är enligt
förväntan. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 4,6 Mkr (6,9 Mkr). Övriga externa
kostnader uppgick till 2,8 Mkr (5,2 Mkr).
Periodens resultat
Resultatet i perioden blev -4,01 Mkr (-2,92 Mkr), varav 3,88 Mkr är hänförligt till första
halvåret. Med hänsyn till detta är resultatet enligt förväntan.
Kommande rapporttillfällen
Bokslutsrapport 20 februari 2003

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets
hemsida www.msab.com
Frågor angående halvårsrapporten kan ställas till Joel Bollö, Micro Systemation AB, tel 08739 02 70 eller på e-mail: joel@msab.com
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Resultaträkning

Tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Försäkringsersättning

Rörelsens kostnader
Kostnad för sålda varor
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Förlust stulna inventarier

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
PERIODENS RESULTAT

2002-01-01
-2002-09-30

2001-01-01
-2001-09-30

9 månader

9 månader

7 131
0
7 131

12 436
142
12 578

-2 806
-2 821
-4 599

-3 071
-5 156
-6 930

-839
0
-11 065

-899
-122
-16 178

-3 934

-3 600

105
-265
-160

874
-256
618

-4 094

-2 982

0

0

-4 094

-2 982

0

0

-4 094

-2 982
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Balansräkning

2002-09-30 2001-09-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för FoU och liknande arbeten

1 155
1 155

1 926
1 926

360
360

700
700

1 515

2 626

573
573

1 543
1 543

1 579
435
366
4
2 384

4 343
1 742
629
4
6 718

171

2 559

Summa omsättningstillgångar

3 128

10 820

SUMMA TILLGÅNGAR

4 643

13 446

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar

Kassa och bank
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Balansräkning, forts

2002-09-30

2001-09-30

886
23 945
12
24 843

886
23 693
12
24 591

-18 893
-4 094
-24 843

-10 988
-2 982
-13 970

1 856

10 621

0
0

252
252

552
1 290
0
212
733
2 787

0
776
400
283
1 114
2 573

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 643

13 446

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2 000
Inga

2 000
Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (4 430 000 aktier á nom 0,20 kr)
Överkursfond
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Andra långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Förlagslån
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Kassaflödesanalys

2002-01-012002-09-30

2001-01-012001-09-30

-3 934

-3 600

839
10
-3 085
105
-265

899
122
-2 579
874
-256

-3 245

-1 961

531
1 112
-467
-2 069

-415
4 217
-2 420
-579

-7
-7

-378
-378

0
0
0

0
0
0

-2 076

-957

2 247
171

3 516
2 559

2002-09-30

2001-09-30

40,0%
4 430 000
-0,92
0,42

79,0%
4 430 000
-0,67
2,40

Tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Förlust sålda/stulna inventarier
Summa
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Inlösen av optioner
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Nyckeltal
Soliditet, % 1)
Antal aktier vid periodens utgång
Resultat per aktie, SEK 2)
Eget kapital per aktie, SEK 2)
1) Eget kapital i förhållande till summa tillgångar
2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut
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