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FÖRSTA KVARTALET (juLI– SEPTEMBER 2011)

- Nettoomsättningen uppgick till 10,1 MSeK (15,6 MSeK). 

- rörelseresultat före avskrivningar, ebitDa, uppgick
till -1,5 MSeK (-6,4 MSeK). 

- resultat före skatt uppgick till -2,2 MSeK (-7,1 MSeK).

- resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick
till -0,00 SeK (-0,02 SeK).

- Per den 30 september 2011 uppgick likvida medel och
kortfristiga placeringar till 25,4 MSeK (37,9 MSeK). 

KoRT oM STARBREEzE

Starbreeze är en Sveriges största oberoende spelutvecklare. 
bolaget utvecklar data- och tV-spel i partnerskap med ledande 
internationella spelförläggare och i egen regi. i spelportföljen 
finns sex titlar som har lanserats, där Chronicles of Riddick 
– escape from Dark athena och the Darkness är de senast 
släppta spelen. i början av 2012 lanseras bolagets nästa stora 
spel – Syndicate. Starbreeze grundades 1998 och har idag cirka 
90 anställda. Aktien är listad på Aktietorget och det finns drygt 
5 000 aktieägare.
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VD MIKAEL NERMARK KoMMENTERAR:

under första kvartalet var nettoomsättningen lägre jämfört 
med samma period förra året. Detta beror på att bolaget 
finansierar en del av utökningen av Syndicate med egna 
medel, såsom tidigare meddelats. 

Periodens resultat belastas även av kostnader för 
utvecklingen av vårt nya spelutvecklingsprojekt P13 och vårt 
egenfinansierade projekt som vi nu valt att pausa för att satsa 
på P13 parallellt med färdigställandet av Syndicate. 

Som vi tidigare meddelat utvecklar vi spelet med 
arbetsnamnet P13 tillsammans med manusförfattaren och 
filmregissören Josef Fares. Det är väldigt roligt att arbeta 
med honom och det är ett projekt som vi tror väldigt mycket 
på.  
  
 
 
 

   

arbetet med färdigställandet av Syndicate går enligt plan. Vi 
arbetar hårt för att spelet ska bli av toppklass och att det ska 
färdigställas i tid.  

Den stora sekretessen kring projekt som Syndicate, där vi 
enligt avtalet med förläggaren inte får kommunicera hur det 
går eller när spelet beräknas vara klart, har inte underlättat 
införsäljningen av nya projekt. Men när vi väl annonserade 
datum för Syndicates lansering tog försäljningsprocessen 
förnyad fart. 

Nu är vår högsta prioritet att teckna ett nytt förlags-
finansierat spelutvecklingsprojekt. I och med uppståndelsen 
och den massiva mediaexponeringen kring Syndicate har 
intresset för Starbreeze ökat och vi sitter nu i diskussion 
med ett antal förläggare om potentiella nya intressanta 
spelutvecklingsuppdrag. Sådana förhandlingar kan 
dock vara komplicerade och det kan ta tid innan ett nytt 
spelutvecklingsavtal är klart och spelproduktion kan 
påbörjas. Det kan därför uppstå ett beläggningsglapp efter 
färdigställandet av Syndicate tills dess nästa spelproduktion 
kan påbörjas men vår målsättning är självklart att ett 
eventuellt beläggningsglapp blir så begränsat som möjligt.  

Vårt arbete med utvecklingen av våra interna processer 
och framtida strategi fortsatte också under perioden. just 
nu arbetar vi internt med att ta fram en handlingsplan för 
hur vi konkret ska uppnå de mål som vi satt upp. Detta är 
ett kontinuerligt arbete som är mycket inspirerande och 
spännande. 

“Nu är vår högsta prioritet att teckna    
ett nytt förlagsfinansierat spel- 
utvecklingsprojekt.”
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oMSäTTNINg och RESuLTAT

FÖRSTA kvARTAleT (JUlI - SePTeMBeR 2011)

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 10,1 MSeK 
(15,6 MSeK). under första kvartalet var nettoomsättningen 
lägre jämfört med förra året vilket dels beror på att bolaget 
finansierar en del av utökningen av Syndicate med egna 
medel dels på att antalet manmånader som arbetas på 
projektet är färre än motsvarande period föregående år.

rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,5 MSeK 
(-6,4 MSeK). Kvartalets resultat har belastats med 
kostnader för egenfinansierade utvecklingsprojekt och 
personalkostnader för införsäljning av nya projekt.  
Första kvartalet 2010/2011 belastades resultatet av en 
utökning av Syndicate samt av en valutakursförlust på  
-3,3 MSeK.

resultat före skatt var -2,2 MSeK (-7,1 MSeK). 

resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till  
-0,00 SeK (-0,02 SeK).
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NETTooMSäTTNINg & RESuLTAT PER åR
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häNDELSER uNDER KVARTALET

SynDICATe

i september tillkännagav Starbreeze tillsammans med 
förläggaren electronic arts spelet Syndicate. Syndicate 
kommer att vara tillgängligt för PlayStation 3, Xbox 360 
och PC och lanseringen är planerad till den 21 februari i 
Nordamerika och den 24 februari i europa.

under periodens pågick arbetet med att färdigställa 
Syndicate enligt plan. 

ÖvRIgA PågåenDe PRoJekT

i september offentliggjorde Starbreeze att bolaget ska göra 
ett nedladdningsbart spel i samarbete med filmregissören 
och manusförfattaren Josef Fares och The Story lab AB. 
Spelutvecklingsprojektet går under arbetsnamnet P13 och är 
tillsvidare egenfinansierat. Produktionen av P13 påbörjades 
under perioden.

Införsäljningen av nya projekt intensifierades under perioden. 
För närvarande sker flera parallella diskussioner med olika 
förläggare. 

ÖvRIgT

i augusti rekryterades Per juhlén som Senior Producer. Per 
ingår i bolagets operativa ledningsgrupp.

VäSENTLIgA häNDELSER EFTER PERIoDENS uTgåNg

Starbreeze beslutade efter periodens utgång att fokusera 
på spelutvecklingsprojektet P13 parallellt med slutförandet 
av Syndicate. beslutet innebar att Starbreeze valde 
att pausa utvecklingen av det andra egenfinansierade 
spelutvecklingsprojektet som bolaget informerat om i 
tidigare rapporter. Starbreeze gör kontinuerligt utvärderingar 
av den aktuella utvecklingsportföljen på samma sätt som 
sker i de flesta kreativa branscher. 

PERSoNAL 
antalet anställda uppgick per den 30 september 2011 till  
84 personer (118 personer). Medelantalet heltidsanställda för 
perioden uppgick till 87 personer (108 personer). Medelåldern 
är 32 år och könsfördelningen är 76 män och 8 kvinnor. 

Det föreligger inga aktierelaterade incitamentsprogram i 
bolaget. Det finns dock ett personalbonusprogram där upp 
till 30 procent av erhållen säljroyalty fördelas till personalen 
(inklusive sociala kostnader). under perioden har personalen 
erhållit 0 tSeK (0 tSeK) i royaltybonus. 

Starbreeze ab
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FINANSIELL STäLLNINg

bolaget är per den 30 september 2011 inte utsatt för någon 
större valutaexponering då nuvarande förläggaravtal är 
tecknat i SeK.

Vid kvartalets utgång uppgick kundfordringar och övriga 
fordringar till 1,8 MSeK (40,7 MSeK). 

Vid kvartalets utgång uppgick likvida medel och kortfristiga 
placeringar till 25,4 MSeK (37,9 MSeK).  Per den 8 november 
2011 uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 
19,4 MSeK.

Vid kvartalets utgång uppgick koncernens eget kapital till 
29,3 MSeK (25,6 MSeK) och soliditeten var 69,0 procent  
(27,9 procent). eget kapital per aktie vid kvartalets utgång 
uppgick till 0,04 SeK (0,06 SeK). 

KASSAFLÖDE 

kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var  
9,1 MSeK (-19,5 MSeK).  
Avvikelsen mellan kvartalets resultat och kassaflöde från 
rörelsen beror till största delen på minskade kundfordringar 
beroende på betalning av en milstolpe.

INVESTERINgAR och AVSKRIVNINgAR

under första kvartalet uppgick koncernens investeringar i 
materiella anläggningstillgångar till 0,1 MSeK (0,2 MSeK). 
investeringarna avsåg datorer och övriga inventarier. 
avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgick till 
-0,9 MSeK (-1,0 MSeK).

MoDERBoLAgET 

Koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget Starbreeze 
ab (publ). Moderbolagets nettoomsättning för kvartalet 
uppgick till 10,1 MSeK (15,5 MSeK) och resultat före skatt 
var -2,2 MSeK (-4,0 MSeK). Likvida medel och kortfristiga 
placeringar uppgick per den 30 september 2011 till 25,2 MSeK 
(37,6 MSeK). 

investeringar i materiella anläggningstillgångar har gjorts 
med 0,1 MSeK (0,2 MSeK), vilket utgjordes av investeringar 
i datorer och inventarier. Moderbolagets egna kapital vid 
räkenskapsårets utgång var 29,3 MSeK (28,8 MSeK).

REDoVISNINgS och VäRDERINgSPRINcIPER 

Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med 
IAS 34, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna 
överensstämmer med de principer som tillämpades i 
2010/2011 års årsredovisning.

För moderbolaget har Rådet för finansiell rapporterings- 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person 
tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport. 

Inga nya eller omarbetade IFRS har trätt i kraft som förväntas 
ha någon betydande påverkan på koncernen.

SUCCeSSIv vInSTAvRäknIng 

Starbreeze intäktsredovisning bygger på successiv 
vinstavräkning, som går ut på att bolaget löpande gör 
en prognos av hur mycket internt arbete och hur mycket 
externa kostnader som återstår för att färdigställa varje 
spelproduktion. utifrån denna uppskattning kan bolaget 
sedan tillgodoräkna sig en viss mängd intäkter under 
redovisningsperioden. befarade förluster i ett projekt 
redovisas däremot omedelbart. Det finns osäkerheter i 
uppskattningen av exakt hur mycket arbete som återstår 
i ett projekt, vilket kan göra det svårt att fastställa en helt 
rättvisande vinstnivå under ett enskilt kvartal. 

iNKOMStSKatter

Starbreeze redovisar inte värdet av underskottsavdrag 
som en tillgång i balansräkningen.  När bolagets framtida 
beräknade vinster förväntas bli tillräckligt stabila 
kommer en uppskjuten skattefordran att redovisas. 

Det ackumulerade skattemässiga underskottet beräknas 
per den 30 september 2011 uppgå till 70,6 MSeK.

Starbreeze ab
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AKTIEN och ägARE

Starbreeze aktie är noterad på aktietorgets lista sedan 2000. 
aktien har kortnamn Star och iSiN-kod Se0000667875.  
en noteringspost omfattar 1 aktie. Den 30 september 2011 var  
aktiekursen 0,19 SeK och det totala börsvärdet uppgick till 
cirka 142 MSeK. 

Per den 30 september 2011 var antalet utestående aktier  
749 902 956 stycken, med envar ett kvotvärde om 0,02 SeK, 
motsvarande ett aktiekapital på 14 998 059 SeK.  
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ägARE

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Peter törnquist

SIX SIS Ag, W8IMy

Nordnet Pensionsförsäkring ab

Handelsbanken Life & Pension Ltd

Nicklas rydje

Hans johansson

Robur Försäkring

Pauli Väliluoto

May-britt innala

Övriga aktieägare

Totalt per 30 september 2011

ANTAL AKTIER 

126 394 619

40 000 000

20 728 341

18 241 662

12 080 000

10 000 001

7 500 000

7 474 204

7 256 500

5 415 872

494 811 757

749 902 956

INNEhAV %

16,9%

5,3%

2,8%

2,4%

1,6%

1,3%

1,0%

1,0%

1,0%

0,7%

66,0%

100,0%
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MARKNAD

Spelbranschen är till sin struktur lik andra branscher 
där produkten är kreativt innehåll. I likhet med film- och 
musikindustrin är spelbranschen centrerad kring att 
skapa, publicera och distribuera immateriella rättigheter. 
Spelmarknaden delas vanligen in i de fyra kategorierna; 
konsolspel, nedladdningsbara spel, mobilspel och PC-spel.

under de kommande åren förväntas spelmarknaden att 
växa 8,2 procent per år enligt en undersökning genomförd 
av PwC (global entertainment & Media outlook: 2011-2015, 
PricewaterhouseCoopers, 2011). Branschen har under de 
senaste åren och framför allt det senaste året genomgått 
en större förändring. Från att vara drivet av och totalt 
dominerat av de stora aaa -spelen är marknaden nu mycket 
mer fragmenterad med ett enormt utbud av spel, framförallt 
nedladdningsbara spel och även spel för formaten iOS, 
Smartphones och android.  Spelmarknaden som helhet 
väntas försätta att växa och den största ökningen väntas inom 
segmentet för nedladdningsbara spel. 

under 2010 uppgick omsättningen i spelmarknaden till cirka 
53,7 miljarder uSD, vilket var en ökning med 5,3 procent 
jämfört med 2009. Det innebär en inbromsning jämfört med 
rekordåren 2007 och 2008 då branschen ökade med 25,3 
respektive 20,2 procent. Men tillväxten väntas åter tillta och 
PwC prognostiserar en årlig tillväxt med 8,2 procent fram till 
2015. Undersökningen från PwC visar också att marknaden 
för nedladdningsbara spel till skillnad från konsolspel har 
vuxit markant de senaste åren från en omsättning på 9,9 
miljarder uSD under 2008 till 14,2 miljarder uSD under 2010. 
Framöver väntas marknaden för nedladdningsbara spel 
fortsätta att växa starkt med en årlig tillväxt på cirka  
15 procent fram till 2015.

RISKER och oSäKERhETSFAKToRER

För att kunna upprätta delårsrapporter och årsredovisning 
enligt god redovisningssed måste företagsledningen göra 
bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet 
redovisade tillgångar, skulder och intäkter. Faktiskt utfall kan 
skilja sig från dessa bedömningar.

Den kortsiktiga resultatpåverkan från valutakursförändring- 
ar kan vara positiv eller negativ, beroende på den aktuella 
valutaexponeringen från kundfordringar, bankmedel, 
valutaterminer, etc. På lång sikt leder dock en låg dollarkurs 
alltid till att vinstmarginalen påverkas negativt, eftersom 
Starbreeze då får en sämre kostnadsposition i jämförelse 
med amerikanska konkurrenter.

De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna är i förtid 
avslutade projekt, projektförseningar och beläggningsglapp 
mellan produktioner. Dessa och övriga risker såsom 
upphovsrättsintrång, förlust av nyckelpersoner och 
valutakursförändringar beskrivs i Starbreeze årsredovisning 
2010/2011 i förvaltningsberättelsen på sidan 49 och i not 3.

Bolaget bedömer att nuvarande finansiering är tillräcklig 
för bedriva planerad verksamhet under pågående 
verksamhetsår, 2011/2012, oberoende av om nytt 
förläggarkontrakt ingås eller inte. Detta utesluter dock inte 
att bolaget ändå väljer att söka extern finansiering under 
räkenskapsåret.

INVESTERARKoNTAKT

Aktuell information om Starbreeze finns på bolagets 
webbplats www.starbreeze.com. Det går bra att kontakta 
bolaget via e-post: ir@starbreeze.com, telefon: 018-843 33 00 
eller post: Dragarbrunnsgatan 78B, 753 20 Uppsala. 
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NäSTA RAPPoRTTILLFäLLE

Delårsrapporten för juli 2011 – december 2011 publiceras  
den 23 februari 2012.

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

rapporterna publiceras på bolagets hemsida  
www.starbreeze.com.

 
uppsala den 15 november 2011

Styrelsen 
Starbreeze ab (publ)

 
Detta är information som Starbreeze AB (publ.) ska offentliggöra 
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 15 november 2011.

FÖR yTTERLIgARE uPPLySNINgAR KoNTAKTA

Mikael Nermark, VD  
Tel: 018-843 33 00 
mikael.nermark@starbreeze.com
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nyCkelTAl, konCeRn

Nettoomsättning, tSeK

ebitDa, tSeK

ebit, tSeK

resultat före skatt, tSeK

rörelsemarginal, %

Vinstmarginal, %

Soliditet, %

kassaflöde per aktie, kr

eget kapital per aktie före utspädning, kr

eget kapital per efter utspädning, kr

aktiens slutkurs för perioden, kr

resultat per aktie före utspädning, kr

resultat per aktie efter utspädning, kr

antal aktier vid periodens slut före utspädning, st

antal aktier vid periodens slut efter utspädning, st

genomsnittligt antal aktier före utspädning, st

genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

antalet anställda i genomsnitt, st

antalet anställda vid periodens slut, st

* Historiska nyckeltal har omräknats med det fondemissionselement som uppstått genom den i december 2010 genomförda företrädesemissionen.

2011 / 2012
Q1 (juL-SEP)

10 113 

-1 452 

-2 311 

-2 212 

-22,9 

-21,9 

69,0 

0,01 

0,04 

0,04 

0,19 

-0,00 

-0,00 

749 902 956 

749 902 956 

749 902 956 

749 902 956 

87 

84 

2010 / 2011
Q1 (juL-SEP)

15 567 

-6 448 

-7 403 

-7 134 

-47,6 

-45,8 

27,9 

-0,04 

0,06

0,06 

0,23 

-0,02 

-0,02 

374 951 478 

374 951 478 

374 951 478 

374 951 478 

108 

118 

*

*

*

*

*

2010 / 2011 
hELåR

58 336 

-21 769 

-25 532 

-24 926 

-43,8 

-42,7 

65,7 

-0,04 

0,04 

0,04 

0,14 

-0,04 

-0,04 

749 902 956 

749 902 956 

593 673 174

593 673 174

105 

92 
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nyCkelTAl, konCeRn

EBITDA
rörelseresultat före avskrivningar.

EBIT
rörelseresultat efter avskrivningar.

Rörelsemarginal
rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen. 

Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen.

Soliditet
eget kapital i procent av totalt kapital.

Kassaflöde per aktie
kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Eget kapital per aktie
eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut.

Resultat per aktie
resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Eget kapital
redovisat eget kapital inklusive 73,7 procent av obeskattade reserver.

Sysselsatt kapital
totalt kapital minskat med icke räntebärande skulder.     
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ReSUlTATRäknIng, konCeRn 

tSeK

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa intäkter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

avskrivningar materiella anläggningstillgångar

Nedskrivning goodwill

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Resultat före skatt

inkomstskatt

Periodens resultat

Periodens resultat hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

ägande utan bestämmande inflytande

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare under perioden:
resultat per aktie före utspädning, kr

resultat per aktie efter utspädning, kr

* Historiska nyckeltal har omräknats med det fondemissionselement som uppstått genom den i december 2010 genomförda företrädesemissionen. 

2011 / 2012 
Q1 (juL-SEP)

10 113

23

10 136

-1 899

-9 689

-859

-

-

-2 311

99

-

-2 212

-

-2 212

-2 212

-

-0,00

-0,00

2010 / 2011 
Q1 (juL-SEP)

15 567

-

15 567

-6 217

-12 400

-955

-

-3 398

-7 403

647

-378

-7 134

-

-7 134

-7 134

-

-0,02

-0,02 

2010 / 2011 
hELåR

58 336

-

58 336

-24 737

-55 253

-3 763

-

-115

-25 532

885

-279

-24 926

-

-24 926

-24 926

-

-0,04 

-0,04 

*

*
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RAPPoRT ÖveR ToTAlReSUlTATeT, konCeRn 

tSeK

Periodens resultat

Övrigt totalresultat

Summa totalresultat för perioden

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare

ägande utan bestämmande inflytande

2011 / 2012 
Q1 (juL-SEP)

-2 212

-

-2 212

-2 212

-

2010 / 2011 
Q1 (juL-SEP)

-7 134

-

-7 134

-7 134

-

2010 / 2011 
hELåR

-24 926

-

-24 926

-24 926

-
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TILLgåNgAR tSeK 

Materiella anläggningstillgångar
Datorer och övriga inventarier

Långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

2010-09-30

7 383

3 483

10 866

40 729

2 174

32 048

5 898

80 849

91 715

2011-09-30

4 901

-

4 901

1 846

10 360

6 279

19 095

37 580

42 481

2011-06-30

5 665

-

5 665

19 588

6 414

6 273

10 042

42 317

47 982

BAlAnSRäknIng, konCeRn
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BAlAnSRäknIng, konCeRn

EgET KAPITAL och SKuLDER tSeK

Eget kapital
aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

balanserat resultat inklusive periodens resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld till kreditinstitut

Leverantörsskulder och övriga skulder

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Derivatinstrument

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

2010-09-30

7 499

21 201

-3 111

25 589

37 882

5 521

19 477

3 246

66 126

91 715

2011-09-30

14 998

37 540

-23 226

29 312

-

4 406

8 763

-

13 169

42 481

2011-06-30

14 998

37 540

-21 014

31 524

-

3 997

12 461

-

16 458

47 982
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FÖRänDRIngAR I konCeRnenS egnA kAPITAl, 
hänFÖRlIgT TIll MoDeRFÖReTAgeTS AkTIeägARe 

tSeK

ingående eget kapital enligt balansräkning per 1 juli

Summa totalresultat för perioden

emission

emissionsutgifter

Belopp vid periodens utgång

Förändring i antal utestående aktier

antal aktier per den 1 juli

teckning av aktier

Antal aktier vid periodens utgång

2010 / 2011
Q1 (juL-SEP)

32 723

-7 134

-

-

25 589

374 951 478

-

374 951 478

2010 / 2011
hELåR

32 723

-24 926

26 247

-2 520

31 524

374 951 478

374 951 478

749 902 956

2011 / 2012
Q1 (juL-SEP)

31 524

-2 212

-

-

29 312

749 902 956

-

749 902 956
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kASSAFlÖDeSAnAlyS, konCeRnen

tSeK

Den löpande verksamheten
kassaflöde från rörelsen

betald ränta

erhållen ränta

betalda inkomstskatter

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga placeringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission

Minskning av långfristiga fordringar

Ökning av lån

Återbetalning lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut

Summa disponibla likvida medel

2011 / 2012 
Q1 (juL-SEP)

9 252

-

25

-140

9 137

-95

-

-95

-

-

-

-

-

9 042

10 042

11

19 095

19 095

2010 / 2011
Q1 (juL-SEP)

-19 381

-

-

-128

-19 509

-236

-

-236

-

-

447

-

447

-19 298

25 407

-211

5 898

5 898

2010 / 2011 
hELåR

-22 643

-771

1 276

-532

-22 670

-1 334

25 892

24 558

23 727

3 506

-

-44 533

-17 300

-15 412

25 407

47

10 042

10 042
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ReSUlTATRäknIng, MoDeRBolAgeT

tSeK

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa intäkter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

avskrivningar materiella anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Resultat före skatt

inkomstskatt

Periodens resultat

2011 / 2012 
Q1 (juL-SEP)

10 113

23

10 136

-1 896

-9 689

-859

-

-2 308

 99

-

-2 209

-

-2 209

2010 / 2011 
Q1 (juL-SEP)

15 523

-

15 523

-6 169

-12 400

-955

-295

-4 296

302

-

-3 994

-

-3  994

2010 / 2011 
hELåR

56 731

-

56 731

-23 345

-55 253

-3 763

-257

-25 887

678

-

-25 209

-

-25 209
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BAlAnSRäknIng, MoDeRBolAg 

TILLgåNgAR tSeK

Materiella anläggningstillgångar
Datorer och övriga inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
andelar i koncernföretag

Långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Fordringar koncernföretag

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

2010-09-30

7 383

200

3 483

11 066

672

42

1 928

2 174

32 048

5 609

42 473

53 539

2011-06-30

5 665

200

-

5 865

18 094

30

1 490

6 414

6 273

9 909

42 210

48 075

2011-09-30

4 901

200

-

5 101

-

30

1 844

10 360

6 279

18 960

37 473

42 574
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BAlAnSRäknIng, MoDeRBolAg 

EgET KAPITAL och SKuLDER tSeK

Bundet eget kapital
aktiekapital

reservfond

Fritt eget kapital
Övrigt fritt kapital

Periodens resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

STäLLDA äKERhETER och ANSVARSFÖRBINDELSER tSeK

Pantsatta bankmedel

Pantsatta aktier i Sidecar 1 ab

ansvarsförbindelser

2010-09-30

7 499

21 201

4 106

-3 994

28 812

2 213

158

3 274

19 082

24 727

53 539

2010-09-30

3 483

100

-

2011-09-30

14 998

21 201

- 4 725

-2 209

29 265

1 726

155

2 672

8 756

13 309

42 574

2011-09-30

-

-

-

2011-06-30

14 998

21 201

20 484

-25 209

31 474

1 038

154

2 959

12 450

16 601

48 075

2011-06-30

-

-

-
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