Kvartalsrapport Q1 2005

Publiceras 2005-04-21
•
•
•
•

.XRY stödjer idag 146 telefonmodeller från 7 ledande mobiltelefontillverkare
Det globala intresset för .XRY fortsätter att öka
Nettoomsättningen ökade med 74% jämfört med samma kvartal 2004
Resultatet förbättrades med 545 tkr jämfört med motsvarande period 2004

•
•

Nettoomsättningen uppgick till 2.308 tkr (1.330)
Resultatet efter finansiella poster var –85 tkr (-630)

VD Kommenterar utvecklingen
Årets inledande kvartal har inneburit en markant försäljningsökning av .XRY vilket avspeglar
sig i en väsentlig resultatförbättring och en kraftig omsättningsökning. Det är en snabb
marknadsreaktion på lanseringen av .XRY version 2.0 som skedde i november i fjol.
Framförallt har marknaden i Storbritannien etablerat sig med god orderingång. Även
potentialen i de fransk- och tyskspråkiga delarna av EU ser lovande ut och en hel del
marknadsaktiviteter genomförs i dessa områden. Olika organisatoriska strukturer och
budgetprocesser leder dock till långa säljcykler på vissa geografiska marknader. Efterfrågan
fortsätter att vara stark och Micro Systemations produkt .XRY fortsätter att ha en
dominerande marknadsställning tack vare väl genomtänkta funktioner, robust hantering och
ett brett telefonstöd.
En tät uppgraderingspolicy leder till stort och växande förtroende för bolaget som leverantör
hos berörda brottsutredande myndigheter. Att Micro Systemation rappt svarat på behovet av
ökad funktionalitet och stöd för fler mobiltelefonmodeller har rönt stor uppskattning hos
användarna. Detta visar sig bl a genom en ökad merförsäljning till befintliga kunder. Ett
flertal system finns idag ute för utvärdering och test. Bland dessa märks bl a Österrikiska
inrikesministeriet. Signalerna från dessa kunder är i stort positiva.
Efterfrågan på effektiva verktyg för Forensic-verksamhet är i stark tillväxt. Mängden
mobiltelefoner i omlopp ökar inom alla områden, inte minst inom illegal verksamhet.
Mängden information som sparas i mobiltelefonerna växer ständigt och därmed behoven av
.XRY.
Förfrågningar kommer nu även från regioner som inte tillämpar latinskt alfabet. Nästa release
av produkten kommer därför att innehålla stöd för mobiltelefoner med bl a kyrilliska,
arabiska och thai alfabet. I och med detta ökar såväl .XRYs marknadsförsprång som den
potentiella marknaden för produkten.

Den nya pris- och affärsmodellen är uppskattad och leder till att allt fler myndigheter väljer att
teckna årslicens. Något som bäddar för en fortsatt förbättring av kassaflödet.
Besök gärna vår hemsida på www.msab.com eller skicka ett mail till aktieagare@msab.com
om du vill ha löpande bolagsinformation direkt i inkorgen.
Solna i april 2005
Joel Bollö, VD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.XRY gör det möjligt att snabbt tömma beslagtagna
mobiltelefoner på dess innehåll. På några minuter kan
informationen i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal,
sparade telefonnummer, missade samtal, SMS, bilder,
kalender, ljudfiler etc. Allt presenteras i en och samma
rapport som .XRY genererar. I den framgår vilken telefon
som avlästs vem som gjort avläsning mm. Rapporten lagras
i ett krypterat filformat.

Micro Systemation har sedan starten 1984 utvecklat och marknadsfört en rad innovativa och
framgångsrika datakommunikationsprodukter. Bolagets B-aktie är sedan december 1999 noterad på
NGM Equitys aktielista.
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Kommentarer till rapporten
Föreliggande rapport har ej granskats av bolagets revisor.
Omsättning
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2,308 tkr (1.330 tkr). Omsättningen är enligt
förväntan.
Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 2,393 tkr (1960 tkr), vilket är enligt
förväntan. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 1.296 tkr (638 tkr). Övriga
externa kostnader uppgick till 799 tkr (873 tkr).
Resultaten för perioden blev -85 tkr -630 tkr
Kommande rapporttillfällen
Halvårsrapport
26 Augusti 2005
Niomånadersrapport 21 oktober 2005
Bokslutsrapport
24 februari 2006
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets
hemsida www.msab.com
Frågor angående kvartalsrapporten ställes till Joel Bollö, Micro Systemation AB, tel 08-739
02 70 eller på e-mail: joel.bollo@msab.com
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Resultaträkning

Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

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

Rörelseresultat

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

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

PERIODENS RESULTAT

2005-01-01
-2005-03-31

2004-01-01
-2004-01-31

3 månader

3 månader

2 308
2 308

1 330
1 330

-269
-799
-1 296

-191
-873
-638

-29
-2 393

-258
-1 960

-85

-630

0

0

0
0

-39
-39

-85

-669

0

0

-85

-669
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Balansräkning

2005-03-31

2004-03-31

Tkr
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för FoU och liknande
arbeten

0
0

0
0

214
214

261
261

214

261

363
363

587
587

1 948
127
128
4
2 207

1 955
198
489
4
2 646

Kassa och bank

3 835

10 543

Summa omsättningstillgångar

6 405

13 776

SUMMA TILLGÅNGAR

6 619

14 037

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
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Balansräkning, forts

2005-03-31 2004-03-31

Tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (17 720 000 (f.å. 4 430 000) aktier á
nom 0,20 kr)
Pågående nyemission
Överkursfond
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skuld till närstående
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 544
0
31 794
12
35 350

886
10 798
23 945
12
35 641

-29 813
-85
-29 898

-23 649
-669
-24 318

5 452

11 323

100
380
272
415
1 167

1 184
1 101
61
368
2 714

6 619

14 037

100
Inga

1 500
Inga

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
Tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Valutakursdifferenser
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Pågående nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Nyckeltal

Soliditet, % 1)
Betalda tecknade aktier (BTA)
Antal aktier vid periodens utgång
Resultat per aktie, SEK 2)
Eget kapital per aktie, SEK 2)

2005-01-01
-2005-03-31

2004-01-01
-2004-03-31

-85

-708

29
0
-56

258
37
-413

-435
-127
-618

-500
228
-685

-35
-35

-34
-34

0
0

10 798
10 798

-653

10 079

4 488
3 835

464
10 543

2005-03-31

82,4%
0
17 720 000
-0,005
0,31

2004-03-31

80,7%
13 290 000
4 430 000
-0,15
2,56

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

7

