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Micro Systemations nettoomsättning för Q1-Q4 20,7 MSEK (8,3)
Intensiv produktutveckling för bl a Motorola, Macintosh och USB
Stort intresse för SoftGSM i syd- och mellaneuropa
Nytt personaloptionsprogram infört på extra bolagsstämma
Rörelseresultat i perioden Q1-Q4 -1,4 MSEK (-4,7)



Strategiskt samarbete med italiensk telefonleverantör

Verksamhet
Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av
mjukvarulösningar inom området mobilt Internet och datakommunikation samt därtill
hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt
egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSMkommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PCCARD vid
datakommunikation via GSM-nätet. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro
Systemation noterad på SBI’s aktielista.

VD kommenterar utvecklingen
Micro Systemation har under den senaste 12-månadersperioden uppnått de
försäljningsmål vi satt för SoftGSM. Nettoomsättningen har ökat med närmare 150%
samtidigt som vi medvetet valt att prioritera en breddad produktutveckling framför
kortsiktig vinst. Ambitionen att etablera SoftGSM som en världsstandard är i stora
delar uppfylld.
Ett par strategiska rekryteringar har gjorts och bolaget har idag en av Sveriges mest
kompetenta utvecklingsavdelningar inom området för datakommunikation och mobilt
Internet. Produktbredden har ökats ytterligare och vi kommer under hösten att lansera
en rad nyheter. Däribland marknadens första mjukvarumodem för Macintosh, stöd för
Motorolas GSM-telefoner och kompabilitet med Nokias WAP-telefon 7110.
SoftGSM är dessutom redo för de högre hastigheterna med såväl HSCSD som GPRS
så snart nät och telefoner hanterar dessa standarder.

Tack vara den unika bredd Micro Systemation har i produktfamiljen SoftGSM väljer
nu allt fler organisaioner våra lösningar för mobilt Internet. Styrkan i bolagets
produkter är utan tvekan enkelheten, tillförlitligheten och den omedelbara kundnyttan.
Faktorer som alla tilltalar både små företag och multinationella koncerner. Vi har
vunnit stort förtroende av marknaden vilket kommer att resultera i mycket intressanta
samarbeten framöver.
Vi fullföljer nu konsekvent vår ambition att bygga upp ett långsiktigt och kraftfullt
distributionsnät i hela GSM-världen.För närvarande ligger fokus på syd- och
mellaneuropa samt England. Resultatet av satsningen kommer att märkas under
hösten. Det är nödvändigt att komplettera ett av marknadens kraftfullaste
produktsortiment med väl fungerande marknadskanaler. Frukterna av bolagets strategi
på detta område börjar nu framträda. Tyvärr leder den breda kanalstrategin till att
risken för kundförluster ökar och vi har i föreliggande rapport ansett det vara
nödvändigt att göra en reservation för en befarad osäker fordran.
Trots e-handelns svaga utveckling ser vi långsiktigt positivt på tillväxten i marknaden.
Framförallt för användningen av mobil e-post där det yrkesmässiga behovet ökat mest
och kraftfullast.
Bolagets styrelse kommer under början av hösten att presentera Micro Systemations
fortsatta strategi för att behålla initiativet och den marknadsledande positionen inom
mobil datakommunikation.
Solna i augusti 2000
Henrik Tjernberg
VD
Verksamhet i perioden
Kampanjen med Telia har fullföljts med gott resultat och en succesivt ökande
försäljning i Sverige. Ett intensivt utvecklingsarbete har pågått främst inom området
för USB (Univeral Serial Bus). Leveranserna till Telit har säkerställts med stora krav
på logistik och produktion. Ett nytt optionsprogram för personalen infördes på extra
bolagsstämma.
Händelser efter periodens slut
Slutleverans till Telit pågår och en rad produktlanseringar har förberetts .
Kommentarer till rapporten
Bolagets räkenskapsår förlängdes på den extra bolagsstämman i juni och kommer att
omfatta perioden 990701-001231. Härefter kommer räkenskapsåret att vara
likalydande med kalenderår.

Omsättning
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 20,7 MSEK, vilket är en ökning med
150% jämfört med föregående år (8,3 MSEK). Nettoomsättningen ligger därmed över
förväntan.
Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnaderna under perioden uppgick till 22,4 MSEK, vilket är över
förväntan och beror på ökning av personalstyrkan - främst utvecklare.
Personalkostnaderna under perioden uppgick till 7.3 MSEK. Övriga externa kostnader
uppgick till 7,3 MSEK.
Periodens resultat
Resultatet i perioden blev –1,4 MSEK, vilket är under förväntan och härför sig till en
större kostnadsmassa i samband med ökad FoU. All utveckling belastar resultatet
direkt och någon aktivering av arbete för egen räkning görs ej längre. I resultatet ingår
även en reservation för en befarad större kundförlust.
Föreliggande rapport har översiktligt genomgåtts men ej granskats av bolagets
revisorer.
Kommande rapporttillfällen
Ekonomisk rapport för perioden 990701-000930 (15 mån) kommer att publiceras
001020.
Bokslutskommuniké för perioden 990701-001231 kommer att publiceras 010215.

Resultaträkning

Kkr
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

1999-07-01
-2000-06-30
12 månader
Visa rad

Summa
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa

12 månader
Visa rad

20 733
0

8 289
1 215

20 733

9 504

Visa rad

Visa rad
-6 757
-7 269
-7 341

-977
-6 755
-5 704
Visa rad

-1 071

-320

-22 438

-13 756

-1 705

-4 252

Rörelseresultat
Resultat från finansiella
investeringar
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader

1998-07-01
-1999-06-30

Visa rad

Visa rad
479

8

-195

-464

284

-456

-1 421

-4 708

Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Återföring av skatteutjämningsreserv

0
0

0
0

Summa

0

0

-1 421

-4 708

Skatt på årets resultat

0

0

ÅRETS RESULTAT

-1 421

-4 708

Summa
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Balansräkning

2000-06-30

1999-06-30

0

0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Visa rad

Visa rad

Immateriella
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för FOU
och liknande arbeten

Visa rad

Visa rad

Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier

2 888

3 659

2 888

3 659

Visa rad

Summa anläggningstillgångar

Visa rad
761
761

306
306

3 649

3 965

Omsättningstillgångar

Visa rad

Visa rad

Varulager
Färdiga varor och handelsvaror

Visa rad

Visa rad

Kortfristiga fordringar

Visa rad

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Kortfristiga placeringar

1 063
1 063

305
305
Visa rad

7 774
848
857

2 653
739
192

9

0

9 488

3 584

Kassa och bank

11 333

56

Summa omsättningstillgångar

21 884

3 945

Summa tillgångar

25 533

7 910

Balansräkning, forts

2000-06-30

1999-06-30

846

705

40
24 742
12
25 640

0
4 339
12
5 056

-4 693

15

Periodens resultat

-1 421
-6 114

-4 708
-4 693

Summa eget kapital

19 526

363

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (4 230 000 aktier á nom
0,20 kr)
Aktiekapital under registrering
Överkursfond
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Långfristiga skulder
Förlagslån
Andra långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Visa rad

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

Visa rad

400
0
400

Summa eget kapital och
skulder

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Visa rad

Di

400
2 223
2 623
Visa rad

3 847
368
1 392

1 730
1 632
1 562

5 607

4 924

25 533

7 910

2 000

1 800

Inga

Inga

Finansieringsanalys

Kkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Erhållen ränta
Erlagd ränta

1999-07-01
-2000-06-30
12 månader
Visa rad

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av fordringar
Ökning av kortfristiga skulder

12 månader
Visa rad

-1 705

-4 252

1 071
-634

320
-3 932

479

8
-465

-195

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

1998-07-01
-1999-06-30

-350
-4 389

-5 903
683

-305
-2 495
3 156

-6 328

-4 033

0
-756

-1 215
-139

0

50

-756

-1 304

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

20 544
40
-2 223
18 361

4 944
0
222
5 166

Förändring av likvida medel

11 277

-171

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

56
11 333

227
56

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Aktivering av immateriella AT
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Inlösen av optioner
Förändring av långfristiga skulder

-758

Nyckeltal
Soliditet, % 1)
Antal aktier vid periodens
utgång
Nettoresultat per aktie, SEK

2)

1) Eget kapital i förhållande till balansomslutning
2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut

2000-06-30

1999-06-30

76,5%
4 230 000

4,6%
3 525 000

-0,34

-1,34

