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Kort om Micro Systemation
Micro Systemation utvecklar produkter och tjänster inom
mobil datakommunikation. Bolaget är uppdelat i två
affärsområden: Kriminalteknik och Mobile Communication Suite. Kriminalteknik erbjuder .XRY, ett avläsningsverktyg av mobiltelefoner för framförallt polis, tull och

Affärsidé
Micro Systemation skapar lönsamhet genom att
utveckla och förädla produkter och tjänster inom

andra brottsutredande myndigheter inom rättsväsendet,

mobil datakommunikation. Professionella användare

i deras arbete att säkra bevismaterial. Inom Mobile Com-

är våra kunder. Ledstjärnan för Micro Systemation

munication Suite återfinns ett paket av tjänster som
underlättar kommunikation för mobila användare.

är att göra tekniken enkel.

Ledstjärnan för Micro Systemation är att göra tekniken
så pass enkel att den är tillgänglig för alla människor.

Året i korthet
R Micro Systemation erhöll i februari en

R I november utökar Micro Systemation

R Omsättningen ökade med 139% till

strategiskt viktig order på tre .XRY-sys-

sitt utbud av kriminaltekniska utbild-

12,9 mkr och resultatet blev 1,2 mkr,

tem från inrikesministeriet i Österrike.

ningar.

en förbättring med 7,4 mkr jämfört med
2004.

R I februari 2005 påbörjade Micro Systemation utbildningsverksamhet inom

R Polismyndigheten i Tyskland beställer
nio .XRY-system den 25 november.

området kriminalteknik och bevissäkring i mobiltelefoner.

R Under hösten påbörjades utvecklingen
av en ny produkt inom affärsområdet

R Under hösten presenterar NIST (Natio-

Kriminalteknik: HeXRY.

nal Institute Standard Technology) i
R I juni erhöll Micro Systemation sin

USA sin utvärdering av kriminaltekniska

första order från Australien. Det var

verktyg för mobiltelefonavläsning i vil-

den erkänt tekniskt avancerade Sidney-

ken .XRY finns med.

polisen som beställde .XRY.
temation en stragiskt viktig order från

inc. den 14 juni. Dyplex inc blir en icke

Förenade Arabemiraten. Det är den

exklusiv representant för Micro Syste-

första beställningen på .XRY från Mel-

mation i Kanada och USA.

lanöstern.

R Efter fyra månaders test och utvärdering beställer Österrikes inrikesministe-

av Mobile Communication Suite.
R Pris- och affärsmodell för .XRY har

R Den 12 december erhåller Micro SysR Ett agentavtal tecknas med Dyplex

R Under 2005 levererades 1 749 enheter

under året succesivt modifierats för att
möta marknadens krav.

R Under året har fler än 280 .XRY-system
levererats till 25 länder.

rium i juni ytterligare nio .XRY-system.
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Ett framgångsrikt år
2005 har präglats av en intensiv marknadsbearbetning inom affärsområdet
Kriminalteknik. Fler än 280 .XRY-system har levererats till 25 länder. Efterfrågan
har varit större och tillväxten snabbare än vi förväntat oss. Från att ha varit en
relativt okänd aktör inom kriminalteknik har Micro Systemation nu etablerat sig
som en ledande leverantör av system för avläsning av mobiltelefoner.
Betydelsen av bevissäkring i mobiltele-

Utveckling

foner är i många fall avgörande och har

Vår målsättning har varit att skapa en

inte minst uppmärksammats i media, där

stabil och utvecklingsbar plattform där

ett antal spektakulära kriminalfall lösts

nya funktioner kan adderas snabbt med

med hjälp av beslagtagna mobiltelefoner.

minimal arbetsinsats. Vi har idag en

Debatten kring teledatalagring har ytter-

mycket effektiv organisation för såväl pro-

ligare satt fokus på området och behovet

duktion som utveckling. Med den gedigna

av kvalificerade verktyg för bevissäkring är

konstruktion som togs fram redan 2004

mycket stort.

kommer bolaget att till rätt pris kunna

2005 budgeterade vi för en nettoomsättning på 10 mkr och ett nollresultat. Vi
kan glädjande konstatera att vi överträffat

producera och leverera uppdaterade .XRYsystem under lång tid framöver.
Under 2005 har .XRY uppgraderats

målen med råge, trots långa säljcykler

inte mindre en sex gånger med utökat stöd

med krav på omfattande marknadsbear-

för fler än 250 olika telefoner. Vi har adde-

betning.

rat stöd för avläsning av SIM-kort och nu

Omsättningen ökade 2005 med 139%

”Vår målsättning har varit
att skapa en stabil och
utvecklingsbar plattform
där nya funktioner kan
adderas snabbt med
minimal arbetsinsats.”

senast även möjligheten att klona SIM-kort.

till 12,9 mkr och vi har gjort en resultatför-

En förutsättning för att bygga upp förtro-

bättring på 7,4 mkr vilket gav ett positivt

ende hos brottsutredande myndigheter är

information kan avläsas. I gynnsamma fall

resultat på 1,2 mkr. Framgången bygger

att ständigt vidareutveckla vårt erbjudande

kommer även borttagen information att

till stor del på en uttalad hängivenhet och

och att hela tiden ligga i frontlinjen vad gäl-

kunna återskapas. Idag kan detta endast

stor lojalitet hos vår personal.

ler nya telefoner och ny teknik.

göras på SIM-kort. Där .XRY gör en logisk

Framgångsrik marknadsbearbetning

gångsrik och kunderna får stort utbyte av

Vi har under året sålt .XRY i samtliga

den årliga licensavgift som tas ut på pro-

Produkterna kompletterar varandra

världsdelar. Försäljningen och intresset har

dukten. En effektiv kostnadskontroll maxi-

mycket bra. .XRY kommer att användas

ökat kvartal för kvartal och vi kan samman-

merar möjligheten till investeringar i nya

långt ut i polisorganisationen för att snabbt

fatta året som mycket lyckat. Redan ett år

utvecklingsprojekt samtidigt som bolaget

och säkert avläsa en stor volym av telefo-

efter lanseringen av .XRY på marknaden

ska generera vinst.

ner utan risk för förlorad data eller föränd-

Affärsmodellen har visat sig vara fram-

har vi etablerat .XRY som en ledande pro-

avläsning av data kommer HeXRY att göra
en fysisk avläsning av telefonminnet.

ring av bevismaterial. HeXRY vänder sig i
Ny produkt inom affärsområdet

första hand till kriminaltekniska laboratorier

Kriminalteknik – HeXRY

som vanligtvis tar hand om de allra allvar-

nication Suite men någon vidareutveckling

Micro Systemation lanserar nu ytterligare

ligaste brotten, där man ställer större krav

eller marknadsföring av produkten sker

ett kriminaltekniskt verktyg för analys

på analys och bevisvärdering. Att bolaget

för närvarande inte. Under 2005 har vi

av mobiltelefoner, HeXRY. HeXRY är en

nu lanserar en mycket avancerad produkt

levererat 1749 enheter av Mobile Commu-

produkt som läser av telefonens minne

inom kriminalteknik stärker oss ytterligare

nication Suite.

binärt vilket möjliggör att även viss dold

som ledande inom det kriminaltekniska

dukt inom sitt segment.
Vi fortsätter att sälja Mobile Commu-
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omedelbart efter leverans. Ett exempel på

Vi räknar med att växa ordentligt både

detta är att vi i vårt sortiment har fyrtio-

vad gäller omsättning och vinst. Vinstmar-

talet olika kablar för att täcka in flertalet

ginalen bör kunna förbättras ytterligare då

telefonmodeller. Övervägande delen av

många av bolagets kostnader är fasta.

dessa kablar är egenutvecklade. Våra

En fortsatt marknadsbearbetning kom-

konkurrenters lösningar kräver oftast

mer att ske i utvalda länder i Nordamerika,

telefonproducentens originalkabel, vilket

Sydostasien, Mellanöstern och Europa.

begränsar användbarheten.
Vår bedömning är att marknaden för

Inom vissa regioner kommer vi att
marknadsföra våra produkter via lokala

.XRY är mycket stor och växer. Vad som

agenter. Det är emellertid inget uttalat mål

kan konstateras är att ju mer vi säljer

att öka antalet auktoriserade distributörer

desto fler brottsutredande myndigheter

på världsmarknaden. Våra säljkanaler kom-

upptäcker behovet av att kunna kopiera

mer att anpassas efter respektive regions

innehållet i en mobiltelefon. ”Word of

förutsättningar.

mouth” är vår absolut effektivaste mark-

Förutsättningarna för att 2006 ska

nadsföringsmetod. Vi vet att många polis-

bli ännu bättre än 2005 är mycket goda

myndigheter har intensiva internationella

och Micro Systemation är väl förberett för

kontakter och personliga rekommendatio-

nästa steg i tillväxtresan.

ner är oerhört viktiga.
Vi har under året inte bara sålt .XRY till

Jag vill avslutningsvis tacka gamla
aktieägare för visat förtroende och hälsa

polisen utan även till ett antal tullmyndig-

nya investerare välkomna till ett bolag i

heter samt även militära enheter. Antalet

stark tillväxt på en framtidsmarknad.

myndigheter som har behov av .XRY ökar
området. Vi räknar med att under året
introducera en första version av HeXRY.

ständigt.
Det är med viss stolthet jag konstaterar att vi på kort tid etablerat oss över hela

Marknaden växer ständigt

världen. Produkten är mycket komplett

Joel Bollö

Under 2005 har vi bearbetat många länder

med stöd för stort antal telefoner, många

Verkställande direktör

och deltagit i intressanta mässor och semi-

språk och inte minst alla typer av tecken-

narier. Vi har visat att både vår produkt

uppsättningar. Detta har medfört att vi

och vår metod att bearbeta marknaden

kunnat sälja till Sydostasien, Mellanöstern,

är rätt.

Sydamerika och Afrika.

För att fortsätta att vara framgångsrika krävs att vi ständigt lyssnar på kun-

2006 ett år med tillväxt

dernas behov och önskemål. .XRY är en

Vi kommer under 2006 att förstärka bola-

professionell produkt för professionella

get med ytterligare personal främst inom

användare. Lösningar som kräver kom-

utveckling och försäljning.

plettering i form av hårdvara eller tillbehör

I år kommer vår affärsmodell med ett

har svårt att tillfredsställa myndigheternas

årsabonnemang att hårdtestas. Vi kalkyle-

behov. Till skillnad från samtliga konkur-

rar med en förnyelsegrad på 85% men vi

renter levererar vi en komplett produkt,

har redan indikationer på att vi kommer att

vilket innebär att den kan användas

ligga betydligt över den nivån.
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Globalt fokus
Micro Systemation verkar idag inom två affärsområden,
Kriminalteknik och Mobile Communication Suite.
Kriminalteknik består av det egenutvecklade verktyget .XRY
som läser av mobiltelefoner.
Mobile Communication Suite erbjuder produkter inom mobil
datakommunikation. Intresset för produkterna ökar då behovet av
att vara uppkopplad nu åter accelererar.

Med en världsstandard når vi

programvaran. Som ett kriminaltekniskt

och större tillverkare av olika mobila lös-

hela världen

verktyg kommer en ständig uppgradering

ningar, om än i mindre skala. Mobile Suite

Micro Systemations kundgrupper och

av .XRY vara aktuell.

är en stor tillgång för flera stora bolag och

marknad har förändrats avsevärt under

Marknaden finns inte bara i Sverige

myndigheter världen över. Bland annat

de senaste åren genom den ökade foku-

(.XRY är etablerad i en majoritet av Sve-

DWP (Departement for Work and Pension)

seringen på kriminalteknik. Detta innebär

riges polisdistrikt) utan över hela världen.

i Storbritannien använder Mobile Suite

att de viktigaste målgrupperna för bolaget

Micro Systemation är på god väg att sätta

som standardlösning för sina medarbetare.

idag återfinns bland tull, polis och andra

världsstandard med sin produkt. Idag finns

brottsutredande myndigheter samt militä-

.XRY i cirka 30 länder. Bolaget har ett

Så skapar vi affärer

ren. Nischen är medvetet smal men mark-

rejält försprång och utgör en svårslagen

All utveckling av såväl mjukvara som

naden är betydande och ett starkt väx-

match för konkurrenterna. Redan idag är

hårdvara sker inhouse för att säkerställa

ande segment. Kriminaltekniska produkter

Micro Systemation en etablerad leverantör

leveranssäkerhet och kvalitet. Delar av

som .XRY blir allt viktigare verktyg för

i stora delar av världen. Överallt finns det

produktionen sker hos olika underleve-

både brottsutredningar och spaningstillfäl-

ett behov av ett smart verktyg för snabb

rantörer. Inom kriminalteknik väger både

len. Information från mobiltelefoner (sam-

och säker avläsning av innehållet i mobilen.

lagstiftning och olika metodiker tungt i

talslistor, SMS, bilder m m) kan vara skill-

bedömningen av produktens nytta hos de

naden mellan friande och fällande dom.

Bearbetning av operatörer

Utvecklingen inom mobiltelefonin kommer

Beträffande Mobile Communication Suite

att kräva en fortlöpande utveckling av

sker idag en bearbetning av operatörer

olika myndigheterna.
Det är också av största vikt att ligga
steget före i utvecklingen av stöd och

Vision
Micro Systemation sätter en världsstandard med produkten .XRY.
Med .XRY och den nya produkten HeXRY blir Micro Systemation
ett ledande företag inom kriminalteknik. Ett starkt koncept av olika
tjänster och produkter underlättar även kommunikationen för mobila
användare.

4
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Micro Systemation har
som vision att sätta en
världsstandard med det
egentillverkade verktyget
.XRY. I dag finns .XRY i
cirka 30 länder.

anpassning till de hundratals nya modeller

Beträffande affärsområdet Mobile

på samma sätt att vara en av de viktigaste

som lanseras varje år. Micro Systemation

Communication Suite ser konkurrensbilden

momenten i en brottsutredning. Tidsfak-

har en unik kunskap inom området kri-

annorlunda ut. Produkter som gör ungefär

torn blir allt viktigare. Att snabbt kunna

minalteknik, mycket tack vare det nära

samma sak som Mobile Suite, eller delar

avläsa en telefon vid t ex en husrannsakan

samarbete som utvecklats de senaste åren

därav, levereras i ökad utsträckning direkt

kan vara en resultatkritisk åtgärd.

med bland annat den svenska polisen.

från framför allt olika operatörer.

Micro Systemation har också lång erfarenhet som byggts upp genom tidigare

Risker och hot

mobiltelefonprodukter.

Många myndigheter världen över visar ett

Bolagets produkter marknadsförs i

stort intresse för .XRY, men perioden från

huvudsak genom direktbearbetning. Micro

beslut till inköp av större kvantiteter kan

Systemation har under året haft förmånen

vara mycket lång, speciellt beträffande

att få delta vid många större event runt om

myndigheter. Micro Systemation måste

i Europa som behandlar ämnet kriminal-

därför vara förberett på att många av de

teknik. Vid dessa tillfällen knyts ovärderliga

större affärerna kan ta lång tid innan de

kontakter.

resulterar i en order.
Det finns även en risk för att de rätts-

Konkurrenssituation

väsenden som bolaget vänder sig till inte

Inom affärsområdet Kriminalteknik ligger

kan motivera inköpet av .XRY. Vissa delar

konkurrenterna idag steget efter. Fortfa-

av analysarbetet kan teoretiskt sett göras

rande är det ett relativt nytt område vilket

av den egna organisationen. Men det är

gör att Micro Systemation har ett gynn-

ett tidsödande arbete och synnerligen

samt läge och mycket goda möjligheter

ineffektivt. Dessutom finns det tekniska

att sätta standarder, något som ytterligare

hinder då det hela tiden utkommer nya

kommer att försvåra för andra företag att

modeller.

komma in på marknaden. Kostnadsmässigt

Kriminella grupper blir allt ”smartare”

är .XRY dyrare än konkurrenternas pro-

och använder sina mobiltelefoner på ett

dukter. Det innebär att bolagets produkt

nytt sätt. Fortfarande säkrar man fing-

även fortsättningsvis måste erbjuda ett

eravtryck på en brottsplats som en av

kvalitativt mervärde för att accepteras av

förstaåtgärderna. Möjligheten att kunna

marknaden.

avläsa innehållet i en mobiltelefon, kommer
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Bevissäkring i mobiltelefoner
Under året har Micro Systemation marknadsfört och sålt .XRY i samtliga världsdelar. Det nya verktyget, som tagits fram i samarbete med den svenska polisen,
har rönt stor uppmärksamhet både inom och utanför Sveriges gränser.
Micro Systemation påbörjade utvecklingen

stödjer produkten en

av första versionen av .XRY 2003 efter att

majoritet av de telefoner

ha träffat flera representanter från svensk

brottsutredande myndig-

polis, tull, samt statens kriminaltekniska

heter beslagtar. Allt detta

laboratorium. Den första versionen av .XRY

är naturligtvis en förutsättning

(softgsm X-ray) var något begränsad i sina

för att bibehålla nyförsäljning och

funktioner men fullt tillräcklig för att vara

intresset för produkten. Men den

till nytta för användarna. Dialogen med

snabba utvecklingstakten krävs även

olika myndigheter fortsatte under 2004

för att bolagets kunder ska fortsätta

och resulterade i att Micro Systemation i

att förnya sina licenser. Bland nyheterna i

november 2004 började leverans av ver-

produkten märks möjligheten att läsa av

sion 2.0 av .XRY.

och hantera SIM-kort. En viktig del i Micro

Till en början levererades .XRY med

Systemations arbete är att kanalisera kun-

en kommunikationsenhet som var gjord

dernas önskemål om ökad funktionalitet

för stationärt arbete. Rätt snart uppstod

till konkreta produkter eller förändringar

efterfrågan på en mer hanterbar version av

i .XRY.

verktyget. Micro Systemation bestämde sig

det sedan är ett och samma verktyg för

då för att ta fram en produkt som skulle

Alltfler mobiltelefoner används i

samtliga mobiltelefoner gör att utredaren

uppfylla de flesta krav som en brottsut-

samband med brott

snabbt blir mycket kunnig om .XRY-app-

redande myndighet kan tänkas ha. Med

Användandet av mobiltelefoner i samband

likationen. Tekniken är anpassad för att

hjälp av en professionell industridesigner

med brott ökar stadigt, och att undersöka

kunna användas i pressade situationer där

som arbetat många år med att ta fram

mobiltelefoner har blivit mer regel än

tidsaspekten har en avgörande roll.

både funktionella och estetiska produkter

undantag under de senaste åren. Beho-

.XRY analyserar och skannar av hela

togs den nya hårdvaran fram. Formen

vet av en produkt som både är bred och

mobiltelefonen på bara tio minuter vilket

utstrålar robusthet och säkerhet och ingen

djup är därför stor, produkten ska klara av

ger t ex tullen möjlighet att snabbt analy-

kan ta minste på att det är en .XRY kom-

en mängd olika mobiltelefonmärken och

sera innehållet på plats.

munikationsenhet från Micro Systemation.

modeller, och varje modell som avläses

Enheten uppfyller även kraven på att

ska dessutom avläsas på allt sitt innehåll.

Säker och snabb analys av

kunna verka mobilt, d vs den är enkel att

Att det dessutom är viktigt att avläsningen

mobiltelefontrafik

ta med och kräver ingen egen strömför-

sker med ett rättssäkert och snabbt verk-

När en avläsning är gjord sparas all infor-

sörjning utan ansluts snabbt och enkelt till

tyg gör att det inte finns många verktyg

mation i en krypterad och digitalt signerad

datorns USB port.

på världsmarknaden. .XRY uppfyller idag

.XRY fil, denna fil kan sedan med fördel

dessa krav vilket gör det till ett mycket

skickas vidare tillsammans med .XRY

dukt. Under 2005 har fem nya versioner

användbart verktyg för myndigheternas

Reader. Med hjälp av .XRY Reader kan

lanserats. När produkten lanserades 2004

brottsutredare. Att produkten är snabb

man säkert och snabbt dela den avlästa

klarade .XRY att avläsa en begränsad

och enhetlig gör att det går fort att göra

informationen med valfritt antal personer,

andel av aktuella mobiltelefoner. Idag

en avläsning av en mobiltelefon. Att

t ex åklagare och försvarsadvokater.

.XRY är i högsta grad en levande pro-

6
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.XRY är i högsta grad en levande produkt.
Under 2005 har fem nya versioner av
applikationen lanserats.

.XRY är inte bara gjord för att vara den

Rapporten kan antingen skrivas ut,

Affärsmodell

mest potenta produkten avseende antal

exporteras helt eller i delar eller skickas

Micro Systemations affärsmodell inom

telefoner och funktioner som avläses. Pro-

vidare elektroniskt tillsammans med .XRY

området kriminalteknik bygger på

dukten är också gjord för att vara så kor-

Reader som distribueras gratis.

ett licensförfarande. Vid nyförsäljning

rekt och säker som en produkt bara kan

köper kunden dels ett hårdvarupaket

vara utifrån kriminaltekniska aspekter och

Nya telefonmodeller kräver

som innefattar kommunikationsenhe-

vad olika lagar medger i olika länder.

kontinuerlig utveckling

ten samt en stor mängd kablar som

.XRY känner själv av vilken telefonmo-

.XRY utvecklas ständigt för att möta det

passar till olika mobilmodeller, dels

dell som avläsningen gäller. Inga speciella

stora antal nya modeller som kommer ut

hårdvarunyckel och licens för tolv

inställningar behöver därför göras vilket

på marknaden varje år. .XRY stödjer de

månaders användning av produkten.

ytterligare underlättar arbetet.

flesta GSM-telefoner samt även många

Efter ett år erbjuds kunden att förnya

3G-modeller. Micro Systemations utveck-

licensen för ytterligare ett år i taget.

läser av:

Exempel på information som .XRY

lingsavdelning består idag av ett flertal

En betald licens ger rätten att använda

R Samtalslistor

personer med lång erfarenhet av mobilte-

produkten ”as is” i ett år. Som en

R SMS – både skickade, mottagna

lefoner och datakommunikation som fortlö-

service erbjuds samtliga kunder möj-

pande utvecklar systemet med stöd för alla

ligheten att kostnadsfritt uppgradera

nya mobiltelefoner som lanseras varje år.

mjukvaran varje gång Micro Systema-

och arkiverade
R Bilder
R Ljudfiler

När en ny version av mjukvaran ska

tion lanserar en ny version. Att bolaget

R IMEI, IMSI

lanseras genomgår applikationen ett

kontinuerligt uppdaterar applikationen

R Adressuppgifter

omfattande testprogram för att säkerställa

bidrar till en ökad nyförsäljning och en

R Kalenderinformation

att data representeras utan förvanskning. I

hög grad av nyteckning av årslicen-

en ny utgåva av applikationen anges även

ser. Affärsmodellen tilltalar bolagets

XRY har ingen inbyggd begränsning av

ett visst antal mobiltelefonmodeller vara

kunder eftersom kostnaden är lätt att

vilken information som kan avläsas, dock

”untested”. Det innebär att Micro Syste-

budgetera och inte är beroende av

är det en utmaning att ständigt uppdatera

mation fått rapporter från polismyndigheter

okända parametrar.

systemet för alla nya modeller som konti-

som uppger att modellen kan avläsas med

nuerligt lanseras.

.XRY men att bolaget inte självt haft möj-

rar bolaget inkomster för produkten

ligheten att verifiera detta.

så länge som den används. Modellen

Kommunikationsenhet

Till skillnad från konkurrenterna leve-

Med denna betalningsmodell säk-

innebär även att bolagets rörelsemar-

.XRY kommunikationsenhet klarar av att

rerar Micro Systemation en produkt som

ginal succesivt kommer att öka. Alla

ansluta både via IR, Bluetooth och kabel,

kan användas direkt efter installation. Vår

utvecklingskostnader tas direkt över

vilket gör att samtliga telefoner på mark-

erfarenhet från utvecklingen av SoftGSM

resultaträkningen.

naden kan kommunicera med enheten.

har gjort det möjligt att producera egenut-

.XRY kommunikationsenhet ansluts till en

vecklade kablar för en majoritet av mobiler

ett .XRY-system och sedan betala

PC via en USB-standardport. Tack vare

på marknaden. Alternativa lösningar kräver

per avläst telefon. Under 2005 är det

den robusta konstruktionen kan produkten

oftast att kunden själv införskaffar en origi-

endast att fåtal kunder som valt denna

även användas vid mobila arbeten.

nalkabel för varje telefon som skall avläsas.

modell. Med de två principerna kan

Det är ett omfattande och ibland ogörligt

bolaget erbjuda attraktiva lösningar

arbete som .XRY eliminerar.

både för stora och små myndigheter.

Lätt att distribuera färdiga rapporter

Det är fortfarande möjligt att köpa

Analysen genererar en överskådlig rapport
där all aktivitet finns beskriven.
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Just connect!
Allt fler vill lämna kontoret och fortsatt vara uppkopplade
till Internet, utan krångliga omkopplingar. Med Mobile Suite
kan du röra dig mellan olika miljöer och Mobile Suite ser till
att du är ”on line” oberoende av anslutning.
Mobile Suite är en paketerad lösning av
Micro Systemations produkter SoftNET
och SoftGSM NG. Med hjälp av Mobile
Suite konfigureras alla typer av uppkopplingar som finns tillgängliga. Användaren
behöver sedan bara trycka på en knapp
för att bli ansluten till Internet/kontor – just
connect!
Mobile Suite kopplar sedan upp och
ner utan att användaren behöver avbryta
sitt arbete. Som användare behöver du
inte störas av nya uppkopplingar eller
minnas inloggningsnamn, lösenord, anslut-

Moblie Suite har många konkurrens-

En del av Mobile Suite är SoftGSM vilken

ningsvägar och inställningar. Allt är konfi-

kraftiga funktioner:

har godkänts av Microsoft® Windows

gurerat i Mobile Suite.

R Du kommer snabbt igång tack vare

Logo Program Qualification Service.

Mobile Suite underlättar övergång
mellan teknikskiften framförallt för större
bolag eftersom Mobile Suite kan kofi-

enkel konfiguration.
R Dialer funktion som automatiskt väljer

Microsofts certifieringsprogram säkerställer att drivrutinerna inte orsakar några

bästa, snabbaste uppkoppling som är

konflikter vare sig med Windows eller

gureras både för W-Lan, GSM och 3G

mest lämplig för varje tillfälle.

andra certifierade produkter. Användarna

samtidigt. I takt med att hastigheten i

R Hanterar förflyttning mellan olika

av de godkända produkterna kan se fram

näten höjs och nya tekniker introduceras

anslutningar, till exempel mellan GPRS,

ökar komplexiteten för användaren. För

W-LAN utan märkbart avbrott oavsett

den vanlige användaren som inte tillhör IT
avdelningen blir det allt svårare att hålla

plats.
R Hanterar alla stora mobiltelefoner i

emot en problemfri datormiljö.
Det blir allt viktigare för stora företag
och organisationer att hålla nere kostnader
för stöd och underhåll, varför allt fler efter-

reda på alla tekniker och konfigurationer

samma produkt – en stor organisation

frågar produkter som kan minska de dolda

som krävs för att använda tillgängliga tek-

kan ha samma konfiguration i kombina-

kostnaderna. Mobile Suite fyller där ett

niker. Med Mobile Suite kan användaren

tion med alla stora mobiltelefonmärken/

stort behov, genom att medarbetarna kan

lugnt fortsätta vara uppkopplad oavsett i

modeller.

vara uppkopplade oberoende av teknik,

vilken teknik som introduceras.
Mobile Suite har all funktionalitet

R En smidig SMS hanterare ingår vilket

samtidigt som produkten förenklar för IT

gör det smidigt att hantera SMS direkt

avdelningarna då den kräver minimalt med

inbyggd i mjukvaran och kan verka med

på datorn, och möjliggör gruppsänd-

underhåll och utbildning av användarna.

eller utan kabelanslutning till mobiltele-

ningar över SMS.

De företag som tidigare valt Mobile Suite

fonen. Det betyder att man kan arbeta i

R Telefonbok för hantering av kontakter i

helt öppna miljöer och välja om man vill

mobiltelefonen vilket gör det enkelt att

nikation har under 2005 valt att fortsätta

använda sig av kabel, IR, eller bluetooth

ringa, söka och sortera kontakter på

använda produkten.

för kommunikation mellan dator och telefon.

mobiltelefon.

8
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som standardlösning för sin mobilkommu-

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E LS E

Året i siffror
2005
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Micro Systemation AB,
org nr. 556244-3050, får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2005
Verksamhet

I samband med att version 2.0 lanserades

Micro Systemation bedriver produktut-

i augusti 2004 bytte produkten namn till

veckling och marknadsföring av kompletta

.XRY. Den 1 november 2004 levererades

lösningar inom områdena mobil datakom-

den första enheten av .XRY 2.0. Under

munikation och kriminalteknik och därtill

2005 har .XRY marknadsförts och sålts i

R Under hösten presenterar NIST (Natio-

hörande konsultverksamhet.

samtliga världsdelar. Vid ett flertal tillfällen

nal Institute Standard Technology) i

Micro Systemation grundades 1984.

R I november utökar Micro Systemation
sitt utbud av kriminaltekniska utbildningar.
R Polismyndigheten i Tyskland beställer
nio .XRY-system den 25 november.

har nya versioner av .XRY presenterats.

USA sin utvärdering av kriminaltekniska

Nuvarande styrelseordföranden Henrik

Dessa har innehållit utökat stöd för mobil-

verktyg för mobiltelefonavläsning i vil-

Tjernberg har funnits i bolaget sedan

telefonmodeller samt ökad funktionalitet i

1985. I juli 1998 levererades för första

applikationen.

gången den helt egenutvecklade pro-

mation en stragiskt viktig order från För-

dukten SoftGSM, ett mjukvarumodem för

Viktiga händelser 2005

kommunikation över GSM. 2002 lanse-

R Micro Systemation erhöll i februari en

rades den uppgraderade versionen Soft-

tem från inrikesministeriet i Österrike.
R I februari 2005 påbörjade Micro Sys-

handhållna enheter.
Våren 2001 lanserades nästa egenutvecklade produkt SoftNET. SoftNET är
ett generellt nätverksgränssnitt som väljer

enade Arabemiraten. Det är den första

strategiskt viktig order på tre .XRY-sys-

GSM NG, med ett gränssnitt som fungerar
för alla mobiltelefoner och även vissa

ken .XRY finns med.
R Den 12 december erhåller Micro Syste-

beställningen på .XRY från Mellanöstern.
R Under året har fler än 280 .XRY-system
levererats till 25 länder.
R Omsättningen ökade med 139% till

temation utbildningsverksamhet inom

12,9 mkr och resultatet blev 1,2 mkr,

området kriminalteknik och bevissäk-

en förbättring med 7,4 mkr jämfört med

ring i mobiltelefoner.

2004.

R I juni erhöll Micro Systemation sin för-

R Under hösten påbörjades utvecklingen

anslutning åt användaren även när man

sta order från Australien. Det var den

av en ny produkt inom affärsområdet

föflyttar sig mellan olika miljöer. Omkopp-

erkänt tekniskt avancerade Sidneypoli-

kriminalteknik: HeXRY.

lingen sker utan märkbart avbrott.
2003 laserade Micro Systemation sin

sen som beställde .XRY.

R Under 2005 levererades 1 749 enheter

R Ett agentavtal tecknas med Dyplex

av Mobile Communication Suite.

första produkt inom området kriminaltek-

inc. den 14 juni. Dyplex inc blir en icke

nik, SoftGSM X-RAY. SoftGSM X-RAY gör

exklusiv representant för Micro Syste-

Personal

mation i Kanada och USA.

Personalen har utökats med två personer

det möjligt att snabbt genomlysa innehållet
i mobiltelefoner. På kort tid kan innehål-

R Efter fyra månaders test och utvär-

under året, vilket innebär att bolaget idag

let i en beslagtagen mobiltelefon läsas av

dering beställer Österrikes inrikesmi-

har tio anställda, varav en kvinna. Bolaget

och kopieras. Produkten är framtagen i

nisterium i juni ytterligare nio .XRY-

har idag inga heltidskonsulter knutna till

samarbete med svenska polismyndigheten.

system.

sig.

Översikt (tkr)

2005

2004

2003

2002

2001

00/1999*

12 913

5 406

7 433

9 509

15 712

28 396

Resultat efter finansiella poster

1 175

–6 164

–715

–4 041

–7 904

–6 295

Balansomslutning

8 572

6 867

–3 704

4 342

9 205

18 849

9

8

6

8

14

13

Nettoomsättning

Medelantal anställda
*Perioden avser 18 månader.
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Finasiell ställning

Utdelning

Likvida medel uppgick vid utgången av

Syrelsen i Micro Systemation AB föreslår

året till 4 185 tkr. Bolagets egna kapital

bolagsstämman att utdelning för verksam-

uppgick till 6 712 tkr och soliditeten var

hetsåret 2005 inte ska lämnas.

78,3 procent.
Förslag till behandling av vinst/förlust
Finansiella risker

Styrelsen och verkställande direktören

Finansiell risker kan i huvudsak delas upp

föreslår att balanserad förlust 29 813 tkr

i valutarisk, kreditrisk och ränterisk vilket

jämte årets vinst 1 175 tkr, tillsammans 28

kan ha en direkt påverkan på bolagets

636 tkr, överförs i ny räkning.

resultat- och balansräkning:

Beträffande resultatet, ställning och
finansiering i övrigt hänvisas till efterföl-

Kreditrisk

jande resultat- och balansräkning, kassa-

Micro Systemations kunder består nästan

flödesanalys samt tilläggsupplysningar.

uteslutande av brottsutredande myndigheter och till viss del även privata bolag. Kre-

Rapporter

Styrelse och VD

ditriskerna bedöms som låga i majoriteten

R Kvartalsrapport

21 april 2006

Micro Systemations styrelse består av fyra

av affärerna.

R Halvårsrapport

25 augusti 2006

personer. Styrelsen har under året haft fem

R Niomånadersrapport 20 oktober 2006

protokollförda möten. Mellan styrelsemötena

Valutarisk

har styrelsen löpande hållit sig informerad

De utländska betalningsströmmarna sker

om bolagets utveckling. Till styrelseordföran-

huvudsakligen i euro och brittiska pund.

Rapporterna finns tillgängliga på Micro

den har utgått en ersättning på 10 tkr. Några

Dessa valutor bedöms vara relativt stabila

Systemations hemsida, www.msab.com

övriga styrelsearvoden har inte utgått.

i förhållande till den svenska valutan. Nor-

samma dag de publiceras.

R Bokslutsrapport

Joel Bollö är VD i Micro Systemation

mal giltighetstid för en offert är 30 dagar,

AB. VD har erhållit 720 tkr i lön samt bil-

därefter har bolaget rätt att justera priset.

fömån 19 tkr. Ersättning vid eventuell upp-

Utgående betalningsströmmar sker huvud-

sägning utgår om totalt sex månadslöner.

sakligen i SEK. Valutarisken bedöms därför

Några förbindelser utöver detta eller andra

vara låg.

9 februari 2007

förmåner förekommer ej.
Ränterisk
Omsättning och resultat

Bolaget är idag obelånat. Någon ränteex-

Nettoomsättningen under perioden upp-

ponering föreligger inte.

gick till 12 913 tkr. Resultatet efter finansiella poster var 1 175 tkr och rörelseresultatet var 1 144 tkr.
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Resultaträkning
Not

Tkr

2005

2004

12 913

5 406

R Ö R E LS E N S I NTÄKTE R

Nettoomsättning
R Ö R E LS E N S KO STNAD E R

Råvaror och förnödenheter

–1 941

–997

1,2

–3 747

–5 957

Personalkostnader

3

–5 962

–4 275

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

4

–119

–382

1 144

–6 205

Övriga externa kostnader

Rörelseresultat
R E S U LTAT F RÅN F I NAN S I E LL A I N V E STE R I N G AR

Ränteintäkter och liknande resultatposter

53

82

–22

–41

Resultat efter finansiella poster

1 175

–6 164

Resultat före skatt

1 175

–6 164

Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

0

0

P E R I O D E N S R E S U LTAT

1 175

–6 164

12
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Kassaflödesanalys
Tkr

2005

2004

1 175

–6 164

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

119

382

1 294

–5 782

5

224

Förändring i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

–2 108

332

566

–1 156

–243

–6 382

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–61

–104

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–61

–104

Finansieringsverksamheten

Nyemission

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅR ETS K AS SAF LÖ D E

10 507
10 507

–3 0 4

4 021

Likvida medel vid periodens början

4 488

467

Likvida medel vid periodens slut

4 185

4 488

78,30

81,3

Nyckeltal

Soliditet, %
Antal aktier vid periodens utgång

17 720 000

17 720 000

Resultat per aktie, SEK

0,07

–0,35

Eget kapital per aktie, SEK

0,38

0,32

17 720 000

14 397 500

Genomsnittligt antal aktier för perioden
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Balansräkning
TI LLGÅN G AR Tkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not

2005-12-31

2004-12-31

0

0

5

Balanserade utgifter för FoU och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

6

Summa anläggningstillgångar

149

207

149

207

358

363

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

3 469

1 498

Övriga fordringar

101

149

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

310

162

3 880

1 809

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

4 185

4 488

Summa omsättningstillgångar

8 423

6 660

S U M MA TI LLGÅN G AR

8 572

6 867

14
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E G ET K AP ITAL O C H S K U LD E R Tkr
EGET KAPITAL

Not

2005-12-31

2004-12-31

7

Bundet eget kapital

Aktiekapital (17 720 000 aktier á nom 0,20 kr)

3 544

3 544

31 794

31 794

12

12

35 350

35 350

–29 813

–23 649

1 175

–6 164

–28 638

–29 813

6 712

5 537

Leverantörsskulder

791

374

Övriga skulder

265

211

Överkursfond
Reservfond
Summma bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
KORTFRISTIGA SKULDER

Skuld till närstående

0

100

804

645

Summa kortfristiga skulder

1 860

1 330

S U M MA E G ET K AP ITAL O C H S K U LD E R

8 572

6 867

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Avsvarsförbindelser

Inga

Inga

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8

P O STE R I N O M LI NJ E N
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Tilläggsupplysningar och noter
Redovisningsprinciper och bok-

Anläggningstillgångar

slutskommentarer

Materiella
anläggningstillgångar:

Belopp i kkr om inget annat anges.

Procent per år

- Inventarier, verktyg och installationer

Allmänna redovisningsprinciper

Skatt

Årsredovisningen har upprättats i enlighet

Företaget tillämpar Redovisningsrådets

med årsredovisningslagen och Redovis-

rekommendation RR9 Inkomstskatter.

20

Total skatt utgörs av aktuell skatt och

ningsrådets rekommendationer.

uppskjuten skatt.
Värderingsprinciper m m

Noter
NOT 1 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
Arvode till bolagets revisor
för utfört revisionsarbete
har utgått med
Arvode till bolagets revisor
för konsultationer m m har
utgått med

Skatter redovisas i resultaträkningen

Tillgångar, avsättningar och skulder har

utom då underliggande transaktion redo-

värderats till anskaffningsvärden om inget

visas direkt mot eget kapital varvid tillhö-

annat anges nedan.

rande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
eller erhållas aveende aktuellt år. Hit hör

Varulagret, värderat enligt Redovisnings-

även justering av aktuell skatt hänförlig

rådets rekommendation 2:02, är upptaget

till tidigare perioder. Uppskjuten skatt

till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt

beräknas enligt balansräkningsmetoden

först in- först ut- principen, respektive net-

med utgångspunkt i temporära skillnader

toförsäljningsvärdet. Därvid har inkurans-

mellan redovisade och skattemässiga vär-

risk beaktats. I egentillverkade halv- och

den på tillgångar och skulder. Beloppen

helfabrikat består anskaffningsvärdet av

beräknas baserade på hur de temporära

direkta tillverkningskostnader och skälig

skillnaderna förväntas bli utjämnade och

andel av indirekta kostnader.

med tillämpning av de skattesatser och

Fordringar

16

42

80

122

Valutakursdifferenser
som påverkat rörelseresultatet netto

2005

2004

276

50

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH
PERSONALKOSTNADER
2005

2004

Män

9

7

Kvinnor

1

1

10

8

Medelantalet anställda

Totalt

rade per balansdagen.

Andel kvinnor

upptagits till belopp varmed de beräkas

gilla temporära skillnader och underskotts-

inflyta.

avdrag redovisas endast i den mån det är
sannolikt att dessa kommer att medföra
lägre skatteutbetalningar i framtiden.

ningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på

Fordringar och skulder i utländsk

ursprungliga anskaffningsvärden minskat

valuta

med beräknat restvärde och avskrivning

Fordringar och skulder i utländsk valuta

sker över tillgångens beräknade nyttjande-

har omräknats till balansdagens kurs i

period. Nedskrivning sker vid bestående

enlighet med Redovisningsrådets rekom-

värdenedgång.

mendation nr 8. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i

tillämpats, varvid hänsyn tagits till inne-

rörelseresultatet, medan differenser på

havstiden för under året förvärvade och

finansiella fordringar och skulder redovisas

avyttrade tillgångar.

bland finansiella poster.

16

80

Könsfördelning i företagsledningen

Uppskjutna skattefordringar i avdrags-

Följande avskrivningsprocent har

64

skatteregler som är beslutade eller aviseFordringar har efter individuell värdering

Avskrivningsprinciper för anlägg-

2004

NOT 2 VALUTAKURSDIFFERENSER
SOM PÅVERKAT RESULTATET

Aktuell skatt är skatt som skall betalas
Varulager

2005
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Styrelsen

Inga

Inga

Övriga ledande
befattningshavare

Inga

Inga

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

Styrelse och VD

1 311

903

Övriga anställda

2 892

1 991

4 203

2 894

1 522

1 072

146

100

Sociala kostnader
(Varav pensionskostnader)

Av företagets pensionskostnader avser 53
kkr gruppen styrelse och VD. För VD utgår
ersättning vid uppsägning med sex månadslöner. Inga pensioner till VD eller annan
föreligger.

RÄKE NSKAPE R

2005

2004

Sjukfrånvaro

- Total sjukfrånvaro som
andel av ordinarie arbetstid, %
- Andel av den totala sjukfrånvaron som avser
sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer

2005

1

1

2005

61
1 748

–

2004

2004

1 583
104

2005

2004

Upplupna semesterlöner
och sociala avgifter

316

340

Övriga upplupna kostnader

488

305

804

645

1 687

Ackumulerade
avskrivningar enligt plan:

- Vid årets början

–1 480 –1 291

- Årets avskrivningar
enligt plan

–119

–189

–1 599 –1 480

–

193

119

189

119

382

Redovisat värde vid årets slut 149

Inventarier, verktyg och
installationer

2005

207

NOT 7 EGET KAPITAL

NOT 5 BALANSERADE UTGIFTER
FÖR FOU M M
2004

Vid årets början

Ackumulerade
anskaffningsvärden

Aktie

Över-

Reserv-

Balanserat

Årets

kapital

kursfond

fond

resultat

resultat

3 544

31 794

12

–23 649

–6 164

-6 164

6 164

–29 813

1 175

Disposition av föregående års resultat

- Vid årets böjran

3 851

3 851

Årets resultat

3 851

3 851

Vid årets slut

Ackumulerade
avskrivningar enligt plan

- Vid årets början

1 687

- Nyanskaffningar
–

NOT 8 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Vid årets början

NOT 4 AVSKRIVNIGAR AV MATERIELLA
OCH IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella
anläggningstillgångar

NOT 6 INVENTARIER, VERKTYG OCH
INSTALLATIONER

1 175
3 544

31 794

12

Antal A-aktier uppgår vid årets slut till 1 970 000 st (f å 1 970 000) och antalet
B-aktier 15 750 000 st (f å 2 460 000), totalt 17 720 000 st (f å 4 430 000).
–3 851 –3 659

- Årets avskrivning enligt plan

–

–192

–3 851 –3 851
Redovisat värde vid årets slut

–

–

Stockholm den 25 april 2006
H E N R I K TJ E R N BE RG

JOE L BOLLÖ

Styrelseordförande

Verkställande direktör

JAN - OLOV BACKMAN

ÖRJAN GATU

JAN KLI NG S POR

R E V I S O R S PÅT E C K N I N G

Min revisionsberättelse har avgivits 2006-05-09

E VA J AN SA

Auktoriserad revisor
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Aktien och ägarförhållanden
Aktiekapital

Micro Systemation – aktien

Aktiekapitalet i Micro Systemation AB

Micro Systemations B-aktie är sedan den

uppgår till 3 544 000 SEK fördelat på

1 december 1999 noterad på NGM Equity.

17 720 000 aktier med ett kvotvärde på

En handelspost i Micro Systemation är

0,20 SEK. Bolaget har två aktieslag, där

2 000 aktier.

varje aktie har lika rätt till bolagets tillgångar och vinst men där varje aktie av

Ägarförhållanden

serie A berättigar till tio röster och varje

De tio röstmässigt största ägaren i Micro

aktie av serie B berättigar till en röst. Anta-

Systemation per den 30 december 2004

let aktier av serie A uppgår till 1 970 000

och därefter kända förändringar i enlighet

och av serie B 15 750 000.

med den av VPC förda offentliga aktieboken framgår av nedanstående tabell.

Ägarstruktur
Antal
B-aktier

Totalt
antal aktier

Procentandel
kapital

Procentandel
röster

1 562 250

783 272

2 345 522

13,2

46,3

407 750

322 956

730 706

4,1

12,4

Folksam fonder

0

1 600 000

1 600 000

9,0

4,5

Kaupthing fonder

0

627 000

627 000

3,5

1,8

Utländska ägare

0

580 670

580 670

3,3

1,6

Dahlström Per

0

516 000

516 000

2,9

1,5

Hjelmblad Thomas

0

400 000

400 000

2,3

1,1

Olbert Lars

0

300 000

300 000

1,7

0,8

Backman Jan-Olof o bolag

0

280 000

280 000

1,6

0,8

Lind Anders

0

250 000

250 000

1,4

0,7

Full Fart Framåt AB

0

180 000

180 000

1,0

0,5

Bollö Joel

0

176 520

176 520

1,0

0,5

Stenfelt Michael

0

160 000

160 000

0,9

0,5

Lindersson Hugo Kläder AB

0

150 000

150 000

0,8

0,4

Björk Karl

0

134 000

134 000

0,8

0,4

Carlsson Svante

0

127 000

127 000

0,7

0,4

Edspång Jörgen

0

120 000

120 000

0,7

0,3

Anshelm Jonas

0

120 000

120 000

0,7

0,3

Albrektsson Molse Louise

0

106 000

106 000

0,6

0,3

Tsygankov Alexei

0

100 000

100 000

0,6

0,3

Hermann Vello

0

100 000

100 000

0,6

0,3

Bergmark Leif

0

100 000

100 000

0,6

0,3

Lovang Björn

0

92 400

92 400

0,5

0,3

Johansson Elias Gustav Werner

0

84 000

84 000

0,5

0,2

Nilsson Magnus

0

80 000

80 000

0,5

0,2

1 970 000

7 316 678

9 286 678

52,4

76,2

Ägare 051230

Tjernberg Henrik
Gatu Örjan

Summa 25 ägare

Antal
A-aktier

Övriga

0

8 433 322

8 433 322

47,6

23,8

Totalt

1 970 000

15 750 000

17 720 000

100,0

100,0

10

1

Röst per aktie

18
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Micro Systemation AB (publ)
Org nr 556244-3050
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Micro Systemation AB (publ) för räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i
årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig
rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar
förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Solna den 9 maj 2006

EVA JAN SA

Auktoriserad revisor
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LE D N I N G

Ledande befattningshavare
Från vänster:

H E N R I K TJ E R N B E R G

J O E L B O LLÖ

Född 1960.

Ej med på bild:
JAN - O LO F BAC K MAN

Född 1968.

Styrelseledamot 1986–2002.

Född 1961.

Huvudsysselsättning: Verkställande direktör i Micro

Styrelseordförande sedan 2002.

Styrelsens ordförande 1999–2002.

Systemation AB sedan juni 2002.

Huvudsysselsättning: Investor Relation rådgivare.

Styrelseledamot sedan 2002.

Aktieinnehav i Micro Systemation AB:

Aktieinnehav i Micro Systemation AB:

Huvudsysselsättning: Affärsutveckling Coor Service

176 520 B-aktier.

1 562 250 A-aktier, 783 272 B-aktier.

Management AB.
Andra uppdrag: Clavister AB, Svensk Etanolkemi AB.
Aktieinnehav i Micro Systemation AB:

Ö R JA N G AT U

JAN K LI N G S P O R

280 000 B-aktier varav 192 000 privat

Född 1971.

Född 1966.

och 88 000 via bolag.

Styrelseledamot sedan 1999.

Styrelseledamot sedan 1998.

Huvudsysselsättning: Utvecklare hos Micro

Huvudsysselsättning: E. Öhman J:or

Systemation AB.

Fondkommission AB.

Aktieinnehav i Micro Systemation AB:

Aktieinnehav i Micro Systemation AB:

Auktoriserad revisor:

407 750 A-aktier, 322 956 B-aktier.

36 720 B-aktier.

EVA JAN SA

Född 1962.
Aquila Revision HB.
Revisor sedan april 2002.

Från vänster: Joel Bollö, Örjan Gatu, Henrik Tjernberg och Jan Klingspor. Fotot är taget på Clarion Hotel.
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V E R K SA M H E T O C H M A R K N A D

Produktion: Micro Systemation i samarbete med Edita Communication | Foto: Mats Lundqvist, Åke Gunnarsson
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MICRO SYSTEMATION AB Box 3053, 169 03 Solna

Tel +46 8 739 02 70, Fax +46 8 730 01 70
info@msab.com, www.msab.com
Besöksadress: Råsundavägen 1, Solna

