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STARKT HELÅR FÖR INTELLECTA
Helår, januari–december 2008 i sammandrag

• Nettoomsättningen ökade med 21procent till 561,5 (463,3) msek
• Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 47,1 (40,5) msek
• Rörelsemarginalen uppgick till 8,4 (8,7) procent
• Resultatet efter finansnetto ökade med 18 procent till 48,2 (40,8) msek
• Koncernens operativa kassaflöde förbättrades med 28 procent till 58,8 (46,1) msek
• Resultatet efter skatt uppgick till 35,2 (34,7) msek
• Resultatet per aktie efter utspädning, 8,60 (8,40) sek
• Eget kapital per aktie efter utspädning uppgick till 44,80 (38,00) sek
• Avkastning på sysselsatt kapital, 23,1 (22,3) procent
• Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 (3,00 + 1,00) sek per aktie.
Förra årets utdelning innehöll en extra utdelning om 1,00 sek per aktie
Fjärde kvartalet, oktober–december, 2008 i sammandrag

• Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 196,7 (139,4) msek
• Rörelseresultatet uppgick till 11,5 (15,3) msek
• Resultatet efter finansnetto, 12,0 (15,1) msek
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,05 (2,85) sek
• Den 1 oktober förvärvades Ekotryck Redners, en av Sveriges mest lönsamma och 
effektiva grafiska producenter. Bolaget med 90 medarbetare omsätter 180 msek
under god lönsamhet
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Kommentar från vd och koncernchef Richard Ohlson
Intellecta har levererat ett starkt helårsresultat 2008 i en allt
mer utmanande marknadssituation. Vi ökade omsättningen med
21 procent med en rörelsemarginal på 8,4 procent. Jag är särskild nöjd med att Intellecta ytterligare stärkt sin marknads
position, att koncernen visar en tydlig vinsttillväxt, har stabila
finanser och en god kassa. Vår finansiella styrka är en strategisk
tillgång i nuvarande situation. Den ger oss möjligheter att positionera oss och vidareutveckla våra erbjudanden för att stå ännu
starkare när konjunkturen vänder upp. Vi gör också framsteg i
arbetet med att effektivisera hela vår organisation. Vi genomförde
under året ett antal omstruktureringsåtgärder främst inom
affärsområdet Intellecta Infolog för att bevara vår långsiktiga
konkurrenskraft.
Under 2008 förvärvades två bolag. Den 1 augusti förvärvade
Intellecta Hilanders, Sveriges ledande B2B-byrå, och den 1 oktober
förvärvades Ekotryck Redners, en av Sveriges mest lönsamma
grafiska producenter. Bolagen tillför Intellecta en omsättning på ca
260 MSEK på helårsbasis. Båda dessa förvärv kompletterar
Intellectas befintliga verksamheter väl och stärker koncernens
helhetserbjudande.
Intellectas resultatutveckling var fortsatt god under det fjärde
kvartalet och har motsvarat våra förväntningar även om utvecklingen på affärsområdesnivå var blandad. För affärsområdet
Intellecta Consulting fortsatte både affärsvolymer och resultat
att öka. Utvecklingen inom affärsområdet Intellecta Infolog har
kännetecknats av fortsatt pressade marginaler.
Inom koncernen har samtidigt vidtagits åtgärder för att
anpassa kostnadsmassan till den rådande konjunkturutvecklingen, allt från kapacitet till kostnadsneddragningar.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
•	Den 1 oktober förvärvades Ekotryck Redners AB med 90 med
arbetare, en av Sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska
producenter. Bolaget omsätter ca 180 MSEK med god vinst
marginal.

• Intellecta har erhållit ett flertal utmärkelser för sina produk
tioner.
– Guld till Rewir i Svenska Designpriset.
– Guld och silver till Intellecta Corporate i Svenska Publishing
priset.
– Det nyförvärvade bolaget Hilanders, Sveriges ledande B2Bbyrå, belönades med prestigefyllda 50 Watt i kategorin
Internationell reklam.
•	Ett flertal enheter inom affärsområdet Intellecta Infolog blev
FSC-certifierade av Den Norske Veritas. Certifieringen komplet
terar affärsområdets befintliga certifikat för Svanen och
ISO 14001.

VIKTIGA HÄNDELSER TIDIGARE UNDER ÅRET
•	Förvärv av Hilanders, Sveriges ledande B2B-byrå den 1 augusti
2008. Bolaget omsätter ca 80 MSEK med 44 konsulter. Bolaget
har rankats som bästa B2B-byrå i kundundersökningar under
många år.
•	Flera treåriga kundavtal har tecknats inom affärsområdet
Intellecta Infolog, bland annat med Posten frimärken avseende
produktion av informationsmaterial, Sveriges Kommunikationer
avseende produktion av SJ:s tidtabeller, värt 7 MSEK, Lagerstedt
och Krantz avseende systemstödet Intellecta Core för produktion av tryckt och internetbaserat marknadsmaterial, ett ordervärde om 3 MSEK.
•	Rewir utsågs för sjätte året i rad till Årets Varumärkesbyrå och
Årets Strateg.

MARKNADSUTVECKLING
Konjunkturen på Intellectas marknader fortsatte att försvagas
under fjärde kvartalet. Konsultrörelsen inom affärsområdet
Intellecta Consulting har hittills inte påverkats av konjunktur
avmattningen medan affärsområdet Intellecta Infolog som är
mer konjunkturkänsligt har känt av den svagare efterfrågan. Konjunkturnedgången beräknas fortsätta under 2009, men det råder
för närvarande en stor osäkerhet kring konjunkturutvecklingen.

NET TOOMSÄT TNING PER AFFÄRSOMRÅDE

KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING *
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KONJUNKTURANPASSNING
Även om Intellecta ännu inte i någon betydande omfattning har
känt av den försämrade konjunkturen, har åtgärder vidtagits i
syfte att stärka beredskap och medvetenhet i organisationen.
Vi är finansiellt starka, har en god uthållighet och kan, liksom
i tidigare konjunkturnedgångar, fortsätta investera för att ytter
ligare stärka vår marknadsposition.
Intellecta har g jort väsentliga förstärkningar av produktportfölj och produktionsstruktur under senare år. De två senaste förvärven – Ekotryck Redners och Hilanders – innebär att Intellecta
nu har starka, kompletta och unika kunderbjudanden genom hela
förädlingskedjan inom integrerad kommunikation och publicering. Att kunna tillhandahålla kostnads- och tidseffektiva lösningar
inom integrerad kommunikation och publicering är en styrka i en
svagare konjunkturutveckling. Intellecta har – genom att erbjuda
ett komplett tjänsteutbud – goda förutsättningar att parera
konjunkturnedgångar genom en god riskspridning i verksam
heten.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Fjärde kvartalet, oktober–december 2008
Koncernens nettoomsättning uppgick till 196,7 (139,4) MSEK, en
ökning med 41 procent jämfört med motsvarande period före
gående år. För jämförbara enheter uppgick nettoomsättningen
till 132,3 (139,4) MSEK, en minskning med 5 procent. Rörelse
resultatet uppgick till 11,5 (15,3) MSEK och resultatet efter finansnetto till 12,0 (15,1) MSEK. I resultatet ingår kapitalförluster vid
avyttring av anläggningstillgångar om –1,2 (–) MSEK och omstruktureringskostnader om 1,0 (–) MSEK. Rörelseresultatet och
resultatet efter finansnetto belastades under perioden med
avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar avseende
varumärken och kundrelationer till följd av förvärven av Hilanders
och Ekotryck Redners om sammanlagt 1,1 (–) MSEK.
Justerat för kapitalförluster och omstruktureringskostnader
uppgick rörelseresultatet till 13,7 (15,3) MSEK och resultatet
efter finansnetto till 14,2 (15,1) MSEK. Resultatet efter skatt blev
8,7 (11,5) MSEK.
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Affärsområdet Intellecta Infolog omfattar fr o m den 1 oktober det
nyförvärvade bolaget, Ekotryck Redners AB, en av Sveriges mest
lönsamma och effektiva grafiska producenter. Redogörelsen för
förvärvet lämnas under avsnittet ”Förvärv” samt i not 1 i slutet av
denna rapport. Nettoomsättningen uppgick till 116,1 (76,3) MSEK,
en tillväxt på 52 procent. För jämförbara enheter uppgick nettoomsättningen till 68,3 (76,3) MSEK, en minskning med 10 procent. Rörelseresultatet för affärsområdet uppgick till 0,7 (5,1)
MSEK. I rörelseresultatet ingår kapitalförluster på anläggningstillgångar med –1,2 (–) MSEK och omstruktureringskostnader
med 1,0 (–) MSEK. Justerat för dessa poster uppgick rörelse
resultatet till 2,9 (5,1) MSEK med en rörelsemarginal på 2,5 (6,7)
procent.
Minskningen i nettoomsättning för jämförbara enheter under
det fjärde kvartalet är främst hänförlig till tjänsteområdet aktiemarknadsprospekt. Affärsvolymerna avseende tjänster relaterade till börsintroduktioner och företagstransaktioner har halverats under perioden till följd av den globalt rådande finanskrisen.
Denna nedgång utg jorde merparten av den totala intäktsminskningen för affärsområdet jämfört med motsvarande period föregående år. Den ökade aktiviteten inom nyemissioner som noterades mot slutet av det fjärde kvartalet förväntas fortsätta under
det första kvartalet 2009.
Andra tjänsteområden inom affärsområdet Intellecta Infolog
visade en stabil tillväxt i volym under pressade marginaler. Satsningen på Intellecta Core, systemstödet som effektiviserar hela
inköpsprocessen av tryckt och elektroniskt informationsmaterial,
utgör en viktig inkörsport till bredare affärer inom affärsområdet.
Detta kunderbjudande bidrar till att affärsområdet kan balansera
upp konjunkturnedgångar på ett bra sätt. Tillsammans med det
nyförvärvade Ekotryck Redners befäster affärsområdet sin
starka ställning på marknaden.
Under perioden har ett flertal av Intellectas produktioner fått
prestigefyllda utmärkelser.
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Koncernens nettoomsättning uppgick till 561,5 (463,3) MSEK, en
tillväxt på 21 procent jämfört med föregående år. För jämförbara
enheter uppgick nettoomsättningen till 483,3 (463,3) MSEK, en
tillväxt på 4 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 47,1
(40,5) MSEK, en ökning med 16 procent och resultatet efter
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Affärsområdet Intellecta Consulting har kännetecknats av en
fortsatt god tillströmning av nya kunder och utökade kunduppdrag
inom samtliga tjänsteområden. En fortsatt god tillväxt noterades
främst inom övergripande kommunikationsrådgivning, varu
märkesrådgivning, webbkommunikation och investerarrelationer.
Nettoomsättningen uppgick till 82,5 (62,7) MSEK, en tillväxt på
32 procent. För jämförbara enheter uppgick omsättningen till
65,9 (62,7) MSEK, en tillväxt på 5 procent. Rörelseresultatet för
affärsområdet uppgick till 11,0 (11,0) MSEK med en rörelse
marginal på 13,3 (17,5) procent.
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finansnetto till 48,2 (40,8) MSEK, en ökning med 18 procent.
Rörelsemarginalen uppgick till 8,4 (8,7) procent. I resultaten
ingår kapitalförluster vid avyttring av anläggningstillgångar om
–1,1 (1,9) MSEK och omstruktureringskostnader på 1,0 (–) MSEK.
Justerat för dessa poster uppgick rörelseresultatet till 49,2
(38,6) MSEK, en rörelsemarginal på 8,8 (8,3) procent och resultatet efter finansnetto till 50,3 (38,9) MSEK, en vinstmarginal på
9,0 (8,4) procent. Rörelseresultatet och resultatet efter finansnetto belastades med avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar avseende varumärken och kundrelationer till
följd av förvärven av Hilanders och Ekotryck Redners om sammanlagt 1,5 (–) MSEK.
Exklusive kapitalförluster och omstruktureringskostnader
förbättrades rörelseresultatet med 27,5 procent och resultatet
efter finansnetto med 29 procent. Resultatet efter skatt blev 35,3
(34,7) MSEK. Skattekostnaden uppgick till 12,9 (6,1) MSEK. Skatte
satsen för året blev 27,6 (26,9) procent efter ianspråkstagande
av återstående underskottsavdrag om 1,5 (18,3) MSEK. Omvärderingen av uppskjuten skatteskuld i Sverige med anledning av
att företagsskatten sänks fr o m 2009 från 28 procent till 26,3
procent resulterade i en positiv skatteeffekt uppgående till 197
KSEK.

VERKSAMHETEN
Intellecta ska bygga, förvalta och utveckla en framgångsrik portfölj av ledande bolag/verksamheter inom kommunikations- och
publiceringsmarknaden samt närliggande verksamheter som
tillsammans och var för sig genererar marknadens högsta kundvärde och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde.
Intellectas verksamhet finns i Sverige och Danmark. Affärs
områdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kund
erbjudande i Byråtjänster (Intellecta Consulting) och Informationslogistik (Intellecta Infolog). I affärsområdet Intellecta Infolog
ingår funktionsåtaganden, som erbjuder kunden att överlåta det
fulla operativa ansvaret för en definierad funktion i sin kommunikations- och/eller publiceringsprocess.
Utvecklingen inom affärsområdena Intellecta Consulting och
Intellecta Infolog beskrivs nedan.

Affärsområde Intellecta Consulting
Affärsområde Intellecta Consulting tillhandahåller konsult
tjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på
ledningsgruppsnivå. Erbjudandet omfattar: Corporate Relations
(IR, PR, Public Affairs och Employee Relations), B2B, Branding,
Design, Publishing och Webbtjänster.
Nettoomsättningen uppgick till 261,8 (205,8) MSEK, en tillväxt
på 27 procent jämfört med motsvarande period förra året. För
jämförbara enheter ökade nettoomsättningen till 230,5 (205,8)
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MSEK, en tillväxt på 12 procent. Rörelseresultatet uppgick till 45,5
(33,5) MSEK med en rörelsemarginal om 17,4 (16,3) procent.
Resultattillväxten var 36 procent samtidigt som rörelsemarginalen förbättrades till 17,4 procent.
Ökade volymer och nya kunduppdrag noterades inom varu
märkesrådgivning, webbkommunikation, övergripande kommunikationsrådgivning och investerarrelationer. Dessa tjänsteområden är starkt växande både i volym och genererat resultat.
Hilanders, Sveriges ledande B2B-byrå som ingår i affärsområdet sedan 1 augusti, kompletterar Intellectas marknadsledande
positioner i Sverige och Danmark inom företagskommunikation,
investerarrelationer, varumärkesrådgivning och design.
Rewir, ett ledande konsultbolag inom strategi- och varu
märkesrådgivning, växte med över 60 procent under stigande
marginaler jämfört med föregående år. Bolaget som behåller sin
unika ställning på marknaden utsågs i februari 2008, för sjätte
året i rad, till Årets Varumärkesbyrå och Årets Strateg i Dagens
Industris stora kundundersökning Årets Byrå 2007. Bolagets
satsning på kompletterande erbjudanden i syfte att följa sina
kunder längre genom varumärkesprocessen har genererat goda
resultat i form av stark tillväxt och stigande marginaler.
Inom den danska verksamheten noterades flera nya uppdrag,
bland annat inom områdena medieträning, interna kommunikationskampanjer, grafisk profilering och design och webbuppdrag.
Flera välbesökta seminarier har hållits av Intellecta, bl a om
hållbarhetsredovisning och utvecklingen inom Corporate Social
Responsibility-området, ett område som visar på ett ökat
intresse.

Affärsområde Intellecta Infolog
Affärsområde Intellecta Infolog är en komplett leverantör av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av
information i olika kanaler. Erbjudandet omfattar byråtjänster,
grafiska tjänster, Finanstryck, systemstöd, webbtjänster, lager &
distribution samt funktionsåtaganden.
Nettoomsättningen uppgick till 309,7 (263,0) MSEK, en tillväxt
på 18 procent. För jämförbara enheter uppgick nettoomsättningen till 261,5 (263) MSEK, en minskning med 0,5 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (11,2) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om 1,5 (4,3) procent. I resultatet ingår kapitalförluster vid avyttring av anläggningstillgångar med –1,2 (1,9)
MSEK samt omstruktureringskostnader med 1,0 (–)MSEK. Justerat för dessa poster uppgick rörelseresultatet till 6,7 (9,3)
MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,2 (3,5) procent.
Volymminskningen för jämförbara enheter hänför sig helt till
segmentet inom aktiemarknadsprospekt avseende tjänster relaterade till börsintroduktioner och transaktioner till följd av den
kraftiga nedgången som råder på finansmarknaderna. Intäktsminskningen inom segmentet aktiemarknadsprospekt uppgick
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till 28 procent jämfört med föregående år. Övriga tjänsteområden
inom affärsområdet visade en svag tillväxt på totalt 2,3 procent
jämfört med jämförbara enheter föregående år.
Genom det nyförvärvade bolaget, Ekotryck Redners, som
ingår i affärsområdet Intellecta Infolog sedan 1 oktober, kan
Intellecta erbjuda det mest kompletta och effektiva erbjudandet
inom informationslogistik på marknaden. Tillsammans med
systemlösningen Intellecta Core har det skapats unika möjlig
heter för att framställa, lagra, publicera och distribuera informationsmaterial på ett för våra kunder mycket kostnads- och tids
effektivt sätt. Affärsområdets kombinerade erbjudanden med
byråtjänster, systemstöd och grafisk produktion visar på ett ökat
intresse hos många målgrupper. Systemlösningen Intellecta Core
som understödjer en kostnadseffektiv publicering och hantering
av kundens samlade kommunikationsaktiviteter utgör en viktig
inkörsport till bredare affärer inom affärsområdet Intellecta
Infolog.
Genom en breddning av tjänsterna inom affärsområdet
ökades riskspridningen i verksamheten och därmed minskas
känsligheten för konjunkturnedgångar. Med en fortsatt omstrukturering och integration inom affärsområdet, samordning av
produktionskapaciteten och fortsatta kostnadsneddragningar är
målet att förbättra affärsområdets intjäningsförmåga.
Ett åtgärdspaket som syftar till att sänka kostnaderna och
förbättra lönsamheten för affärsområdet Intellecta Infolog har
tagits fram.
Ekotryck Redners har en mycket modern och resurseffektiv
produktionspark med den allra senaste produktionstekniken.
Bolaget anskaffade nyligen en kraftfull tryckpress som är unik
för grafiska producenter inom Europa. Tack vare detta har affärsområdet Intellecta Infolog stärkt kunderbjudanden inom förpackningsmarknaden. De unika och flexibla produktionsanlägg
ningarna i kombination med nischade kunderbjudanden gör att
affärsområdet Intellecta Infolog tillhör de främsta och mest
effektiva producenterna inom informationslogistik inklusive profilerande kommunikation och förpackningstryck.
Intellecta Infologs strategi är att fortsätta satsningen på att
vara en helhetsleverantör genom att erbjuda en bred portfölj av
tjänster som genererar större kundvärden och längre kund
relationer.
Alla enheter inom affärsområdet är sedan tidigare kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Under det fjärde kvartalet tillkom FSC-certifiering av Den Norske Veritas.
Ambitionen att vara en integrerad och marknadsledande
enhet för informationslogistik ligger till grund för affärsområdets
förvärvsstrategi. Endast verksamheter som kan stärka realiseringen av strategin för affärsområdet är aktuella för förvärv.
Möjligheterna till förvärv har inte blivit färre, men fokus ligger för
tillfället på att integrera redan förvärvade verksamheter i affärsområdesstrukturen.
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INTELLECTA CONSULTING
Nettoomsättning 1)
Rörelseresultat

45,5

33,5

Rörelsemarginal, %

17,4

16,3

Antal medarbetare, medelantal

148

116

309,7

263,0

INTELLECTA INFOLOG
Nettoomsättning 1)
Rörelseresultat, inkl kapitalvinster/kapitalförluster
Rörelsemarginal, %
Antal medarbetare, medelantal

4,6 2)

11,2 3)

1,5

4,3

232

198

NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ GEOGRAFISKA MARKNADER 4)
Sverige
Danmark

492,1

393,3

69,4

70,0

1) Redovisas efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet.
2) I nkluderar reservering för en kapitalförlust om –1,1 (1,9) MSEK och
omstruktureringskostnader om 1,0 (–) MSEK.
3) Inkluderar en engångskostnad om 1,7 MSEK avseende pensionsavsättning.
4) Nettoomsättning avser endast extern försäljning.

FÖRVÄRV
Fjärde kvartalet, oktober–december 2008
Ekotryck Redners AB
Den 1 oktober 2008 förvärvade Intellecta 100 procent av aktierna
i Ekotryck Redners, en av Sveriges mest lönsamma och effektiva
grafiska producenter. Detta offentligg jordes i ett press
meddelande daterat 2008-09-26 och i kvartalsrapporten Q 3.
Den offentligg jorda köpeskillingen uppgick till 61 MSEK och
erlades per tillträdesdagen den 1 oktober 2008 i form av en kontantdel om 46,2 MSEK och en aktielikvid om 14,8 MSEK. Köpesumman var villkorad med att det justerade egna kapitalet uppgick
till lägst 35 MSEK och att nettoskuldsättningen inte översteg
avtalad nivå per tillträdesdagen. Avstämning av tillträdesredovisningen utvisade att den slutliga köpesumman för bolaget fastställdes till 65,2 MSEK, en ökning med 4,2 MSEK. Beloppet om
4,2 MSEK betalades ut till Säljaren i januari 2009.
Den totala köpeskillingen om 65,2 MSEK utg jordes därmed
av en kontantdel om 50,4 MSEK och en aktielikvid om 14,8 MSEK.
Utöver köpeskillingen tillkommer en resultatbaserad del som
löper från tillträdesdagen fram till den 31 december 2012.
Ekotryck Redners har under en lång tid redovisat kraftig tillväxt och god lönsamhetsutveckling. Bolaget omsätter ca 180
MSEK med god vinstmarginal. Ekotryck Redners har tillfört
Intellecta 90 nya medarbetare. Intellecta förvärvade ett mycket
välskött företag med god lönsamhet, goda kassaflöden och en
stark ekonomisk och finansiell ställning.
Ekotryck Redners kompletterar Intellectas befintliga verksamheter och koncernens totala erbjudande. Bolaget ingår i
affärsområdet Intellecta Infolog fr o m 1 oktober 2008.
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Ekotryck Redners förmåga att kombinera reklambyrå- och
 rafiska produktionstjänster överträffar konkurrenternas erbjug
danden. Tillsammans med Ekotryck Redners blir Intellecta direkt
den tydligt marknadsledande leverantören av informations
logistiska tjänster.
Ekotryck Redners, som en av Sveriges mest lönsamma och
effektiva grafiska producenter, kännetecknas av ett starkt nischat
erbjudande. Kreativa och högkvalitativa effekttryck liksom effektiva flöden – från kreation till slutlig distribution – hjälper kunderna
att skapa effektiv och profilerande kommunikation.
Aktielikviden om 14,8 MSEK består av 214 733 aktier av serie
B i Intellectas ägo, vilket innebär att ingen utspädningseffekt uppstår. Den genomsnittliga volymviktade betalkursen under de 30
handelsdagar som närmast föregått tillträdesdagen uppgick till
69,06 SEK per aktie.
Mer information om förvärvet lämnas i not 1 i slutet av denna
rapport.
Bysted Jylland A/S
Den 1 oktober 2008 förvärvades 51 procent av aktierna i Sögren
Design & Tankevirksomhed A/S i Århus. I samband med förvärvet
byttes namnet till Bysted Jylland A/S. Köpesumman uppgick till
640 KDKK.
Konsultbolaget stärker Bysted A/S befintliga erbjudande med
en utökad lokalnärvaro. Verksamheten omfattar f n 2 konsulter
med fasta kunduppdrag. Det föreligger optionsrätt för Intellecta
att förvärva resterande aktieinnehav om 49 procent i Bolaget
fram till 1 september 2018 för en fastställd köpesumma om 392
KDKK.
Bolaget ingår i affärsområdet Intellecta Consulting från och
med den 1 oktober 2008.
För ytterligare information hänvisas till not 2 i slutet av denna
rapport.

Förvärv genomförda tidigare under 2008
Hil-Anders Advertising AB
Den 1 augusti 2008 förvärvade Intellecta 100 procent av aktierna
i Hil-Anders Advertising Agency AB (Hilanders), Sveriges ledande
B2B-byrå. Köpeskillingen om 20 MSEK som erlades på till
trädesdagen den 1 augusti 2008 var villkorad med att det egna
kapitalet skulle uppgå till lägst 6 MSEK samt likvida medel till en
avtalad nivå per tillträdesdagen. Mot bakgrund av den fastställda
tillträdsredovisningen uppgick den slutliga köpeskillingen till 19,6
MSEK. Mellanskillnaden reglerades av Säljaren i november
2008.
Utöver köpeskillingen utgår en resultatbaserad del som löper
över tre år räknat från tillträdesdagen fram till den 31 december
2011. Huvudägarna till Hilanders har förbundit sig att före den 30
april 2009 förvärva aktier av serie B i Intellecta på OMX Nordic
Exchange AB till ett sammanlagt värde om 2,4 MSEK.
Hilanders är ett mycket välskött företag med god lönsamhet,
goda kassaflöden och en stark ekonomisk och finansiell ställning.
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Hilanders omsätter ca 80 MSEK per år och har 44 konsulter i
Stockholm, Helsingborg och Malmö. Förvärvet stärker Intellectas
helhetserbjudande och positionen som ett av Nordens ledande
kommunikationsföretag. Bolaget ingår i affärsområdet Intellecta
Consulting från och med den 1 augusti 2008. För ytterligare information hänvisas till not 3 i slutet av denna rapport.
Hilanders har erhållit en lång rad utmärkelser under 2000talet, bland annat som bästa reklambyrå, och har rankats som
bästa B2B-byrå i kundundersökningar under många år.
Förvärvet av Hilanders innebär att Intellecta adderar ytter
ligare ett viktigt område i koncernens totala erbjudande.

SÄSONGSVARIATIONER
Intellectas verksamhet är säsongsbetonad. Det första och det
fjärde kvartalet är de säsongsmässigt starkaste, medan det
tredje kvartalet är det svagaste. Genom en successiv breddning
av vårt tjänsteutbud har dock säsongsvariationerna mildrats. Ett
flertal tjänster inom PR, Branding, Design, Publishing och Webb
kännetecknas av en jämnare beläggning under året jämfört
exempelvis med årsredovisningsuppdrag.

MODERBOLAGET
Fjärde kvartalet, oktober–december 2008
Intäkterna uppgick till 9,7(11,1) MSEK och resultatet efter finansnetto till 1,1 (–1,3 ) MSEK.

Helår, januari–december 2008
Intäkterna uppgick till 31,6 (37,1) MSEK och resultatet efter
finansnetto till 11,3 (–1,1) MSEK. I förra årets intäkter ingick extern
försäljning till kund på 5,8 MSEK. Fr o m 1 april 2007 sker all
extern fakturering genom dotterbolagen. Jämförbara intäkter
utgörs av till dotterbolagen fakturerade tjänster. I resultatet ingår
utdelning från dotterbolag med 8,1 (3,0) MSEK och resultat vid
utskiftning av likviderade dotterbolag på 4,4 (–) mkr.
Moderbolagets likvida medel och kortfristiga kapitalplaceringar svarade för sammanlagt 12,2 (36,7) MSEK. Check
räkningskrediten uppgår totalt till 48,5 (22,0) MSEK och var
outnyttjad med 43,4 (22,0) MSEK per 2008-12-31. Kreditfacili
teterna utökades under året med 25 MSEK i form av en ny checkräkningskredit. Därutöver tillförde Hilanders en checkräkningskredit om 1,5 MSEK i samband med förvärvet och samordningen
med Intellectas koncernkonto. Bakgrunden till ökningen av kredit
faciliteterna var att Intellecta vuxit till ett betydligt större företag
och att en checkräkningskredit idag om totalt 48,5 MSEK mot
svarar den finansiella handlingsberedskap som erfordras. Syftet
med kreditfaciliteten är att dels kunna använda den vid behov av
överbryggnadsfinansiering vid förvärv, dels att ha en god och
stabil finansiell handlingsberedskap. Aktierna i Hilanders utgör
säkerhet för de nya kreditfaciliteterna.
Räntebärande skulder uppgick till 15,4 (12,0) MSEK. Likvida
medel påverkades av en utbetalning till Intellectas aktieägare om
16,2 MSEK, och köpeskillingar, finansierade med Intellectas egna
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medel, om sammanlagt 52,6 MSEK. Sammanlagt uppgick dessa
poster till 68,8 MSEK som betalades med Intellectas egna medel
under 2008.

Antal medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 393 (327). Per
den 31 december 2008 uppgick antalet medarbetare till 495
(342) varav 46 (44) i Danmark fördelat på affärsområde
Intellecta Consulting, 183 (132) konsulter, affärsområde
Intellecta Infolog, 298 (197) medarbetare och moderbolaget 14
(13) medarbetare.

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick totalt
till 153,0 (28,2) MSEK per 2008-12-31.
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar svarade
för 126,7 (20,1) MSEK som en effekt av bolagsförvärv. Investeringar i IT-plattformen Core uppgick till 3,0 (2,8) MSEK. Beloppet
har klassificerats som balanserade utvecklingskostnader.

Tilläggsköpeskilling för Rewir, ett ledande konsult
bolag inom strategi- och varumärkesrådgivning
I samband med förvärvet av Rewir hösten 2006 träffades ett avtal
om tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen är baserad på
bolagets genomsnittliga resultat räknat från tillträdesdagen den
1 oktober 2006 fram till den 31 december 2009. Mot bakgrund
av bolagets mycket goda utveckling kommer en tilläggsköpe
skilling att utgå. Tilläggsköpeskillingen per 2008-12-31 beräknades till 76,2 MSEK och redovisas som goodwill och en skuld till
Säljarna i Intellectas bokslut 2008. En slutlig beräkning och
avstämning av tilläggsköpeskillingen sker per 2009-12-31.
Utbetalning av tilläggsköpeskillingen beräknas ske i juli 2010.
Utifrån Intellectas starka balansräkning och låga skuldsättning föreligger det ett betryggande finansiellt utrymme för finansiering av tilläggsköpeskillingen för Rewir utöver de av Intellecta
framtida genererade vinstmedlen.

Likvida medel och finansiell ställning
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick
till 28,6 (53,9) MSEK per 2008-12-31. Checkräkningskrediten för
koncernen uppgår totalt till 65,0 (22) MSEK och var outnyttjad
med 59,9 (22) MSEK per 2008-12-31.
Koncernens totala checkräkningskredit ökade med 15 MSEK
till följd av förvärvet av Ekotryck Redners som sedan tidigare
hade en checkräkningskredit om 15 MSEK.
Koncernens räntebärande skulder var vid periodens slut 59,0
(29,7) MSEK . Ökningen av räntebärande skulder hänför sig
främst till förvärvet av Ekotryck Redners. Bolagets räntebärande
skulder uppgick till 31,7 MSEK per 2008-12-31 och avser finansiering av bolagets moderna produktionsanläggning.
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Nettot av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar uppgick per 2008-12-31 till en nettoskuld om 30,4 (–24,2)
MSEK. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,16 (–0,16). Ränte
bärande skulder inkluderar finansiell leasing om 12,2 (17,7)
MSEK. Per den 31 december 2008 var den genomsnittliga löp
tiden på Intellectas skuldportfölj 6,1 år. Den genomsnittliga ränte
nivån i portföljen var 3,20 procent.
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut uppgick per
balansdagen till 34,3 (29,6) MSEK i form av företagsinteckningar,
äganderättsförbehåll för maskiner 30,9 (–) MSEK samt aktier i
Hilanders AB.
Soliditeten uppgick per den 31 december 2008 till 36 (49)
procent. Orsaken till att koncernens soliditet har sjunkit trots det
starka resultatet för 2008 är ökningen av koncernens balansomslutning. Koncernens balansomslutning per balansdagen
ökade med 67,2 procent dvs en ökning med 210,8 MSEK till 524,7
(313,9) MSEK jämfört med föregående år. Orsaken därtill är
främst bolagsförvärv, en ökning av balansomslutningen med
totalt 131,5 MSEK samt reservering av tilläggsköpeskillingen för
Rewir på 76,2 MSEK.
Koncernens operativa kassaflöde förbättrades med 28 procent till 58,8 (46,1) MSEK varav betald skatt utg jordes av 12,4 (7,1)
MSEK. Förändringen av rörelsekapital var positiv vilket ökade
koncernens operativa kassaflöde med 1,8 (–1,4) MSEK.
Nettokassaflödet efter finansiering och investeringar uppgick
till –25,3 (–33,1) MSEK. Investeringsverksamheten uppgick till
65,1 (24,8) MSEK och hänför sig främst till förvärv av verksamheter och investeringar i materiella anläggningstillgångar.
Koncernens justerade egna kapital uppgick till 190,7 (153,7)
MSEK. Det egna kapitalet sedan årets början om 153,7 MSEK ökade
med 37,0 MSEK. Denna ökning hänför sig till periodens resultat
om 35,3 MSEK minskat med utdelning om 16,1 MSEK, försäljning
av egna aktier om 14,8 MSEK, betalning för återköpta aktier med
0,9 MSEK och en positiv omräkningsdifferens om 2,1 MSEK ,
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 8,60 (8,40)
SEK. Eget kapital per aktie efter utspädning utg jordes av 44,80
(38,00) SEK, en ökning med 18 procent. Balansdagens aktiekurs
uppgick till 58 (65) SEK.

Antal utestående aktier och egna aktier
Antalet utestående aktier i Intellecta uppgick per 2008-12-31 till
4 258 199, varav 4 002 199 B-aktier och 256 000 A-aktier. Vid
omröstning på årsstämma innebär en aktie av serie A tio röster
och en aktie av serie B en röst.
Vid ingången av 2008 ägde Intellecta 230 733 egna aktier
(motsvarande 5,4 procent av aktiestocken) till följd av det
återköpsprogram som ägde rum under 2007. Under februari
2008 valde två nyckelpersoner att påkalla teckning av aktier
genom inlösen av köpoptioner utställda på Intellectas återköpta
B-aktier. 16 000 köpoptioner löstes in mot Intellecta B-aktier.
Lösenpriset var 56 SEK.
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Resterande antal egna B-aktier om 214 733 st användes av
Intellecta som en aktielikvid vid förvärv av Ekotryck Redners AB
den 1 oktober 2008.
Efter denna överlåtelse äger Intellecta inte några egna aktier.
För närvarande föreligger inga flera aktierelaterade program.

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i
operativa risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker. De operativa riskerna hanteras normalt av de
operativa enheterna i koncernen medan finansiella risker hanteras av den centrala finansavdelningen. Riskhantering är en
viktig process för Intellecta i syfte att nå uppsatta mål.

Riskhantering är en integrerad del av Intellectas verksamhets- och affärsplaneringsprocess. Intellecta har genomfört ett
antal målinriktade förvärv i enlighet med sin strategi. En effektiv
integration av dessa förvärv samt realisering av tillhörande kostnads- och intäktssynergier är, liksom en positiv utveckling för de
förvärvade verksamheterna, betydelsefull för resultatutvecklingen på kort såväl som på lång sikt. Integration av förvärvade
företag inrymmer alltid vissa risker och integrationsprocessen
kan, på kort sikt, komma att ge svängningar i kvartalsresultaten.
Utöver de risker som beskrivs i Intellectas årsredovisning
2007 bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Se not
3 för utförligare beskrivning av koncernens och moderbolagets
riskexponering och riskhantering.

Operativa risker

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Intellecta är verksamt inom en rad olika produkt- och tjänste
områden som är konkurrensutsatta. Intellecta har definierat
begreppet risk som allt som kan ha en väsentligt negativ effekt
på uppnåendet av Intellectas mål. Risker kan vara hot, osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter avseende Intellectas
nuvarande eller framtida verksamhet. Intellectas förmåga att
öka lönsamheten och avkastningen för aktieägarna är till stor del
beroende av hur väl koncernen lyckas utveckla innovativa system
lösningar och tjänster samt upprätthålla en kostnadseffektiv
produktion. Intellecta har en etablerad process för riskhantering
för att regelbundet identifiera, analysera och rapportera verksamhetsrisker, finansiella risker, osäkerhetsfaktorer samt
minska dessa risker när så är lämpligt. Kontroll av operativa
risker sker primärt av Intellectas affärsansvariga. Intellectas
controllingfunktion har till uppgift att följa upp att interna kontrollprocesser efterlevs.

Transaktioner mellan Intellecta och närstående som väsentligen
påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Finansiell riskhantering
Finansiella risker omfattar i första hand valutarisker, ränterisker,
kredit- och motpartsrisker.
Dessa risker är främst:
•	Ränterisker avseende likvida medel och upplåning
•	Finansieringsrisker avseende koncernens kapitalbehov
•	Valutarisker avseende resultat och nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag
•	Risker avseende priser på råvaror och komponenter som påverkar kostnaderna för tillverkade produkter
•	Kreditrisker hänförliga till finansiella och kommersiella
aktiviteter
Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla metoder och principer för att hantera
finansiella risker ligger inom koncernledningen och finans
funktionen, Intellectas Treasury Department.
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HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Rewir behåller guldet som Årets Varumärkesbyrå
Rewir utsågs i februari 2009 återigen, för sjunde året i rad, till
Årets Varumärkesbyrå i Dagens Industris stora kundunder
sökning Årets Byrå. Detta är ett resultat av ett långsiktigt arbete
med att skapa nytta och resultat för våra kunder.

Omstrukturering inom AO Intellecta Infolog
Som ett led i att omstrukturera verksamheten inom AO Intellecta
Infolog har ett åtgärdspaket tagits fram. I åtgärdspaketet ingår
omstrukturering av enheten i Dalarna. Åtgärderna omfattar
modernisering av maskinparken och effektivisering av produktionsprocessen. Som en följd av detta reduceras personalstyrkan
med ca 12 heltidstjänster. Redan under 2009 kommer detta att
ge en positiv effekt på ca 2,5 MSEK.

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Koncernen omfattas från och med den 1 juli 2008 av reviderad
Svensk kod för bolagsstyrning.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma för 2008 kommer att hållas den 11 maj 2009 kl. 16.00
i Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

UTDELNING
För att upprätthålla en stark balansräkning, hantera ett osäkert
affärsklimat under 2009 och möjliggöra för koncernen att utnyttja
tillfällena att investera i sin verksamhet beslutar styrelsen för
Intellecta AB (publ) att föreslå årsstämman en utdelning på 3,00
(3,00 + 1,00) SEK per aktie för räkenskapsåret 2008.
Förra årets utdelning innehöll en extra utdelning om 1,00 SEK
per aktie. Den totala utdelningen motsvarar 12,8 (16,2) MSEK.
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Styrelsens uppfattning är att föreslagen vinstutdelning är
försvarlig med hänsyn tagen till koncernens och moderbolagets
finansiella ställning och fortsatta handlingsfrihet samt med beaktande av de krav som verksamhetens art, omfattning, risker och
framtida expansionsplaner ställer på koncernens och moder
bolagets egna kapital och likviditet.
Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 14 maj
2009.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS), de av EU
antagna tolkningar av gällande standards, International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Delårsrapporten
har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som Årsredovisningen 2007 (Not 2 sid.19–25).

ÅRSREDOVISNING 2008
Årsredovisningen för 2008 kommer att publiceras under v 17 på
Intellectas hemsida och finns då tillgänglig på Intellectas huvudkontor i Stockholm. Årsredovisningen distribueras per post ca en
vecka före årsstämman.

KALENDARIUM

Moderbolaget
Moderbolaget, Intellecta AB, tillämpar Årsredovisningslagen och
Rådet för finansiell rapportering, rekommendation RFR 2:1, redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna överensstämmer med föregående år samt med koncernens redovisningsprinciper i tillämpliga delar.

Ekonomisk rapportering 2009 och årsstämma 2010.
3-månadersrapport ( januari–mars)
11 maj 2009
6-månadersrapport ( januari–juni)
20 augusti 2009
9-månadersrapport ( januari–september) 3 november 2009
Bokslutskommuniké ( januari–december) 24 februari 2010
Årsstämma 2010		25 maj 2010
kl. 16.00

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.
Granskningsrapporten återfinns på sidan 13.

Stockholm den 24 februari 2009
Intellecta AB (publ)

Mats Lönnqvist
Ordförande

Claes Dinkelspiel
Styrelseledamot

Lars Fredrikson
Thord Wilkne
Styrelseledamot
Styrelseledamot
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Bodil Eriksson
Styrelseledamot

Richard Ohlson
Styrelseledamot
VD och koncernchef
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Revisorernas granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Intellecta
AB (publ) för perioden 1 januari till 31 december 2008. Det är
styrelsen och vd som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna
finansiella information grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med
Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig
granskning av finansiell information utförd av företagets valda
revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är
ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan

inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt Revisions
standard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning
gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att
vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte
den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision
har.
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att
rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS
34 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 24 februari 2009

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor
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Madeleine Endre
Auktoriserad revisor
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koncernens RESULTATRÄKNING i sammandrag

ksek

Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

3 mån
Okt–dec
2008

3 mån
Okt–dec
2007

12 mån
Jan–dec
2008

12 mån
Jan–dec
2007

196 687

139 411

561 462

463 292

10 317

–1 890

22 151

2 577

1 012

479

2 971

2 826

1 161

28

1 457

2 273

209 177

138 028

588 041

470 968
–144 732

Råvaror och förnödenheter

–63 099

–45 492

–179 418

Övriga externa kostnader

–37 903

–14 271

–83 798

–60 774

Personalkostnader

–86 975

–59 667

–255 728

–209 853

Avskrivningar

–7 652

–3 262

–19 902

–15 162

Övriga rörelsekostnader

–2 086

–

–2 111

26

–197 715

–122 692

–540 957

–430 495

11 462

15 336

47 084

40 473

1 770

476

3 411

2 285

Finansiella kostnader

–1 190

–737

–2 285

–1 956

Resultat före skatt

12 042

15 075

48 210

40 802

Inkomstskatt

–3 329

–3 616

–12 896

–6 063

8 713

11 459

35 314

34 739

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter

Resultat 1)
1) Enbart hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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data per aktie

sek

3 mån
Okt–dec
2008

3 mån
Okt–dec
2007

12 mån
Jan–dec
2008

12 mån
Jan–dec
2007

Resultat per aktie före utspädning

2,05

2,85

8,60

8,40

Resultat per aktie efter utspädning 1)

2,05

2,85

8,60

8,40

Eget kapital per aktie före utspädning

44,80

38,15

44,80

38,15

Eget kapital per aktie efter utspädning 1)

44,80

38,00

44,80

38,00

Antal aktier vid periodens slut

4 258 199

4 258 199

4 258 199

4 258 199

Antal aktier vid periodens slut, exkl. återköpta egna aktier

4 258 199

4 027 466

4 258 199

4 027 466

Antal aktier vid periodens slut, exkl. återköpta egna aktier,
inklusive utspädningseffekt

4 258 199

4 043 466

4 258 199

4 043 466

Antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier

4 258 199

4 027 466

4 105 845

4 124 966

Antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier,
inklusive utspädningseffekt

4 258 199

4 043 466

4 105 845

4 140 966

–

230 733

–

230 733

58

65

58

65

Antal återköpta egna aktier vid periodens slut
Balansdagens kurs

1) U
 tspädningseffekten avser ett program med 16 000 köpoptioner utställda på, av Intellecta AB, återköpta aktier. Inlösen av köpoptioner mot Intellecta B-aktier har
skett per 2008-02-29.

sammanställning antal aktier
Röster

Antal aktier

Antal röster

A

10

256 000

2 560 000

B

1

4 002 199

4 002 199

4 258 199

6 562 199

aktie

Totalt
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koncernens balansräkning i Sammandrag
ksek

2008-12-31

2007-12-31

TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

6 795

6 357

Varumärken

Not 4

24 641

893

Kundrelationer

Not 5

23 995

–

166 589

89 154

77 849

30 909

Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

991

1 474

300 860

128 787

Varulager, råvaror och förnödenheter

11 143

6 304

Pågående arbeten

42 274

19 294

Skattefordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel

5 549

2 402

114 378

90 676

19 032

11 122

2 786

1 378

–

11 988

28 636

41 956

Summa omsättningstillgångar

223 798

185 120

Summa tillgångar

524 658

313 907

EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

6 387

6 387

45 580

58 776

3 368

–1 115

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat

135 357

89 665

Summa eget kapital

190 692

153 713

Upplåning

37 471

24 921

Pensionsförpliktelser

10 908

10 466

Uppskjutna skatteskulder

27 883

3 207

Övriga långfristiga skulder 2)

67 687

–

Summa långfristiga skulder

143 949

38 594

SKULDER

Upplåning

21 576

4 815

Förskott från kunder

18 044

20 574

Leverantörsskulder

48 037

31 688

Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 963

5 283

24 727

19 030

69 670

40 210

Summa kortfristiga skulder

190 017

121 600

Summa eget kapital och skulder 1)

524 658

313 907

59,0

29,7

1) Varav räntebärande skulder, MSEK

2) E
 nligt det avtal som föreligger mellan minoritetsägare och Intellecta AB ges parterna rätt att genom option överlåta, respektive förvärva resterande aktier i
Bysted Jylland A/S. Då det anses sannolikt att transaktionen kommer att genomföras redovisas ingen minoritet inom eget kapital. Beloppet om 575 KSEK
redovisas istället som långfristig skuld.
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förändring av koncernens eget kapital,
hänförligt till moderbolagets aktieägare
2008-12-31

2007-12-31

Ingående eget kapital

153 713

160 086

Betald utdelning

–16 174

–27 446

ksek

Omräkningsdifferens
Återköp egna aktier
Försäljning av egna aktier

2 114

–488

–

–13 178

14 829

–

Köpoptioner
– betalning för återköpta aktier
Periodens resultat
Summa redovisade intäkter och kostnader
Summa eget kapital

14

896

–

35 314

34 739

36 979

–6 373

190 692

153 713
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koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
ksek

12 mån 2008

12 mån 2007

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster

48 210

40 802

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

21 257

13 852

69 467

54 654

Betald skatt
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten

–12 429

–7 119

57 038

47 535

1 777

–1 444

58 815

46 091

Investeringsverksamheten
Förvärv av verksamheter

–49 054 1)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–20 191

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

–
–3 797

6 500

357

–3 006

–18 263

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

–

–2 005

Ökning av långfristig fordran

–

–1 061

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Amortering av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten

699

–

–65 052

–24 769

–2 897

–13 759

–

–13 179

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld, inkl finansiell leasing
Återköp av egna aktier
Utbetald utdelning

–16 174

–27 446

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–19 071

–54 384

Årets kassaflöde

–25 308

–33 062

Kortfristiga placeringar vid årets början

11 988

59 815

Likvida medel vid årets början

41 956

15 203

Likvida medel vid periodens slut

28 636

41 956 2)

1) A
 vser förvärv av bolagen Hil-Anders Advertising Agency AB, Ekotryck Redners AB samt Bysted Jylland A/S.
2) Den stora behållningen om 42,0 MSEK i likvida medel per 2007-12-31 förklaras med att merparten av koncerens kortfristiga p
 laceringar hade förfallit och var tillfälligt
placerade på koncernens bankkonto.
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nyckeltal för koncernen

Nettoomsättning, MSEK

1)

Rörelseresultat, MSEK 1)
Rörelsemarginal, % 1)
Resultat före skatt, MSEK 1)
Vinstmarginal, % 1)
Resultat efter skatt, MSEK 1)

2007

Pro forma
12 mån
Jan–dec
2006

16 mån
2005/06

2004/05

2003/04

561,5

463,3

403,1

524,6

373,9

340,0

47,1

40,5

15,3

16,3

0,0

4,0

11,0

8,4

8,7

3,8

3,1

neg

1,2

12,0

15,1

48,2

40,8

14,1

14,6

–1,2

2,3

6,1

10,8

8,6

8,8

3,5

2,8

neg

0,7

3 mån
Okt–dec
2008

3 mån
Okt–dec
2007

2008

196,7

139,4

11,5

15,3

5,8

8,7

11,5

35,3

34,7

12,6

12,0

1,6

2,8

Resultat per aktie före utspädning, SEK

2,05

2,85

8,60

8,40

12,45 2)

12,90 2)

–0,25

0,70

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

2,05

2,85

8,60

8,40

12,40 3)

12,85 3)

–0,25

0,70

–

–

3.00

4,00 4)

6,50 4)

–

–

Utdelning per aktie

–

Kassaflöde från den löpande verksamheten
per aktie före utspädning
Kassaflöde från den löpande verksamheten
per aktie efter utspädning

8,65

3,00

14,35

11,15

23,20

23,35

0,85

2,85

8,65

3,00

14,35

11,15

23,15

23,30

0,85

2,85

Räntabilitet på eget kapital, % 5)

20,5

22,1

20,5

22,1

37,9 6)

37,9 7)

neg

2,5

Räntabilitet på totalt kapital, % 5)

11,9

13,5

11,9

13,5

18,7 6)

19,2 7)

neg

1,6

23,1

22,3

23,1

22,3

32,1 6)

30,1 7)

neg

2,5

44,80

38,15

44,80

38,15

37,90

37,90

27,25

27,75
27,75

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5)
Eget kapital per aktie före utspädning,

kr 8)

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 8)

44,80

38,00

44,80

38,00

37,75

37,75

27,25

Substansvärde per aktie före utspädning, kr 8)

44,80

38,15

44,80

38,15

37,90

37,90

27,25

27,75

Substansvärde per aktie efter utspädning, kr 8)

44,80

38,00

44,80

38,00

37,75

37,75

27,25

27,75

Soliditet, %

36

49

36

49

50

50

44

50

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 9)

0,16

–0,16

0,16

–0,16

–0,24

–0,24

0,35

0,30

Skuldsättningsgrad, ggr

0,31

0,19

0,31

0,19

0,23

0,23

0,47

0,30

Räntetäckningsgrad 10)

22,1

21,9

22,1

21,9

24,9 6)

21,0 7)

Disponibla likvida medel, MSEK 11)

88,5

75,9

88,5

75,9

97,0

Investeringar i anläggningstillgångar,
inkl finansiell leasing, MSEK

neg

2,2

97,0

30,20

23,20

126,9

6,9

153,0

28,2

14,6

16,8

33,5

19,5

Koncernen, medelantal anställda

447

338

393

327

307

312

361

329

varav AO Intellecta Consulting

184

125

148

116

88

89

83

41

varav AO Intellecta Infolog

249

200

232

198

204

208

261

273

Koncernen, antal anställda vid periodens utgång

495

341

495

341

321

321

318

327

varav AO Intellecta Consulting

183

132

183

132

108

108

87

92

varav AO Intellecta Infolog

298

196

298

196

200

200

216

220

1) Åren 2005/06 och 2004/05 redovisas exklusive avvecklad verksamhet.					
2) Ingår resultat i avvecklad verksamhet med 9,45 SEK för 2006 och 10,00 SEK för 2005/06.					
3) Ingår resultat i avvecklad verksamhet med 9,40 SEK för 2006 och 9,95 SEK för 2005/06.
4) Ingår en extra utdelning. För 2007 med 1,00 SEK/aktie och för 2005/06 med 5,25 SEK/aktie.				
5) Räntabiliteten har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. Räntabiliteten har beräknats på resultat inklusive avvecklad verksamhet.
6) Redovisas inkl. resultat från avvecklad verksamhet om 39,5 MSEK			
7) Redovisas inkl resultat från avvecklad verksamhet om 41,9 MSEK.			
8)	Eget kapital per aktie före/efter utspädning definieras också som substansvärde före/efter utspädning per aktie då dolda reserver i tillgångar som har objektiva
marknadsvärden saknas.			
9) Vid beräkning av nettoskuldsättningsgrad används räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.			
10) Räntetäckningsgraden har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden.			
11) Disponibla likvida medel inkluderar outnyttjad checkräkningskredit 59,9 (22) MSEK samt kortfristiga placeringar.
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Definitioner
Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minskade med likvida medel och icke räntebärande skulder.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande
till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Räntabilitet på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i relation till redovisat eget kapital.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder med avdrag för finansiella räntebärande tillgångar i relation till eget kapital.

Substansvärde

Motsvarar koncernens eget kapital.

17

Q4

INTELLECTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 08/01/01–08/12/31

Fr om år 2007 rapporterar Intellecta per kalenderkvartal. För år 2005/06 och tidigare år omfattar kvartal 1 sep–nov, kvartal 2 dec–feb, kvartal 3
mars–maj och kvartal 4 juni–aug. De siffror som redovisas för år 2005/06 och tidigare är de siffror som redovisats löpande i koncernens kvartalsrapporter. Jämförelstalen för 2006 presenteras pro forma.

intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat
2008 (12 mån)
msek

kv 1

kv 2

kv 3

2007 (12 mån)

kv 4 Summa

kv 1

588,0

kv 2

kv 3

471,0

kv 2

kv 4 Summa

16,3

1,2

11,5

47,1

16,7

7,7

0,7

15,4

40,5

3,5

6,3

–3,2

8,7

0,3

0,2

0,1

0,5

1,1

0,1

0,2

0,3

–0,3

0,3

–0,4

–0,3

–0,2

–0,3

–1,2

16,5

18,4

1,3

12,0

48,2

16,8

7,9

1,0

15,1

40,8

3,1

6,0

–3,4

8,4

14,1

–

–

–

–

–

–

–

–

26,9

2,0

–

10,6

39,5

16,5

18,4

48,2

16,8

7,9

1,0

15,1

40,8

30,0

8,0

–3,4

19,0

53,6

1,3

12,0

79,0 106,0

404,1

140 133,4 105,5 209,1
18,1

Resultat från avvecklad
verksamhet
Resultat före skatt inklusive
avvecklad verksamhet

110,1 109,0

kv 3

Rörelsens intäkter

Resultat före skatt 1)

81,9 138,0

kv 1

Rörelseresultat
Finansiella poster

129,7 121,4

2006 (12 mån) Pro forma

kv 4 Summa

15,3

intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat
2005/06 (16 mån)
msek

kv 1

kv 2

kv 3

94,8 121,4

2004/05 (12mån)

kv 4 tert 32) Summa

kv 1

kv 2

89,7 122,5

kv 3

kv 4 Summa

Rörelsens intäkter

95,6

70,6

148,3

530,7

90,5

Rörelseresultat 1)

1,5

1,3

15,8

–5,3

10,1

23,4

0,9

0,5

13,7

–7,3

7,8

Finansiella poster

–0,1

–0,6

–0,5

–0,1

–0,4

–1,7

–0,5

–0,5

0,1

–0,4

–1,3

Resultat före skatt 1)

1,4

0,7

15,3

–5,4

9,7

21,7

0,4

0,0

13,8

–7,7

6,5

Resultat från avvecklad verksamhet

2,4

1,5

27,3

0,1

10,6

41,9

0,3

–9,3

2,3

3,5

– 3,2

–

–

–7,1

–

–

–7,1

–0,4

–6,8

–

–0,6

–7,8

3,8

2,2

35,5

–5,3

20,3

56,5

0,3 –16,1

16,1

–4,8

–4,5

Jämförelsestörande poster
Resultat före skatt inkl jämförelsestörande
poster och avvecklad verksamhet

73,2

1) Exklusive jämförelsestörande poster i kvarvarande verksamhet.
2) Räkenskapsåret 2005/06 var förlängt med 4 månader och omfattade perioden 1 september 2005 till 31 december 2006. Räkenskapsårets sista rapportperiod
omfattade därför 4 månader.
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moderbolagets resultaträkning i sammandrag
3 mån

3 mån

12 mån

12 mån

Okt–dec

Okt–dec

Jan–dec

Jan–dec

2008

2007

2008

2007

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter 1)

6 937
2 798

8 999
2 059

22 619
9 016

29 049
8 031

Summa rörelsens intäkter

9 735

11 058

31 635

37 080

ksek

Råvaror och förnödenheter

–

–

–

–8 778

Övriga externa kostnader

–3 568

–3 950

–14 107

–14 656

Personalkostnader 2)

–5 188

–8 010

–19 099

–17 900

–259

–257

–1 023

–1 076

–9 015

–12 217

–34 229

–42 410

720

–1 159

–2 594

–5 330

49

–

12 503

2 973

350

–106

1 357

1 288

1 119

–1 265

11 266

–1 069

Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränta och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

–9 266

–770

–9 266

–770

Resultat före skatt

–8 147

–2 035

2 000

–1 839

2 873

–4 740

2 873

–4 740

–5 274

–6 775

4 873

–6 579

Inkomstskatt
Resultat

1) U
 nder övriga rörelseintäkter redovisas utfakturerade hyror och andel av gemensamma kostnader på andra bolag i koncernen. För att uppnå jämförbarhet har jämförelsetalen för år 2007 omräknats.			
2) Ö
 kningen av personalkostnader under år 2008 jämfört med år 2007 beror främst på att under år 2008 fördelades 50 % av personalkostnaderna för funktionsåtaganden
på andra bolag i koncernen jämfört med 100 % under år 2007.			
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moderbolagets balansräkning i sammandrag
ksek

2008-12-31

2007-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Långfristiga värdepappersinnehav

105

344

2 163

2 814

320 912

166 507

2 500

3 500

700

700

Summa finansiella anläggningstillgångar

324 112

170 707

Summa anläggningstillgångar

326 380

173 865

Kundfordringar och andra fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Kortfristiga placeringar

2 990

3 318

18 098

28 331

–

11 988

Kassa och bank

12 185

24 744

Summa omsättningstillgångar

33 273

68 381

359 653

242 246

177 526

145 193

16 320

7 054

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar

5 256

5 105

Långfristiga skulder

75 693

2)

15 961

Kortfristiga skulder

40 287

3)

25 530

Skulder till koncernföretag

44 571

43 403

359 653

242 246

15,4

12,0

Summa eget kapital och skulder 1)
1) Varav räntebärande skulder, MSEK
2) Varav 67,2 MSEK avser reserverad beräknad tilläggsköpeskilling för Rewir AB som betalas juli år 2010.		
3) Varav 9,1 MSEK avser reserverad tilläggsköpeskilling för Rewir AB som erläggs juli år 2009.
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Förvärv av Ekotryck Redners AB

Som framgått av pressmeddelande daterat den 26 september 2008
tecknade Intellecta avtal om förvärv av Ekotryck Redners AB, en av
Sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska producenter, per den
1 oktober 2008. Säljare var Graphic Consulting i Stockholm AB som ägs
av Johan Stålhäll och Peter Redner. Båda kvarstår i verksamheten där
Johan S
 tålhäll förblir VD.
Detta innebär att Ekotryck Redners ingår i räkenskaperna för
koncernen från och med den 1 oktober 2008. Bolagets utveckling fr.o.m.
förvärvsdatum den 1 oktober 2008 t.o.m. den 31 december 2008 redovisas nedan efter förvärvsanalysen. Intellecta har förvärvat 100 procent
av aktierna i bolaget. Köpeskillingen uppgick till 65,2 MSEK och omfattades av en kontantdel om ca 50,4 MSEK och en aktielikvid om 14,8 MSEK.
Denna köpesumma var villkorad med att det justerade egna kapitalet
uppgick till lägst 35 MSEK per tillträdesdagen. Förvärvskostnaderna
uppgick till 377 KSEK och det totala anskaffningsvärdet utg jordes av
65 527 KSEK. Därutöver tillkommer en tilläggsgköpeskilling baserad på
Bolagets resultat under perioden 1 oktober 2008 – 31 december 2012.

Aktielikviden om 14,8 MSEK bestod av 214 733 aktier av serie B i
Intellectas ägo, vilket innebar att ingen utspädningseffekt uppstod. Den
genomsnittliga volymviktade betalkursen under de 30 handelsdagar
som närmast föregått tillträdesdagen uppgick till 69,06 SEK per aktie.
IFRS innebär krav på att identifiera och värdera immateriella tillgångar vid förvärv. I den utsträckning som immateriella tillgångar kan
identifieras och värderas, minskar goodwill i motsvarande mån. Goodwill skrivs inte av men prövas för nedskrivning årligen.
Övriga immateriella anläggningstillgångar skall skrivas av i den
utsträckning som avskrivningstiden går att fastställa.
Efter att immateriella tillgångar identifierats avseende varumärken
om MSEK 16,1 samt kundrelationer om MSEK 16,1 ger inte förvärvet
någon uppkomst av goodwill per förvärvsdatum.
Förvärvsanalysen är preliminär tills dess den fastställts, vilket skall
ske inom 12 månader efter förvärvet. I de fall en förvärvsanalys ändras
justeras resultat- och balansräkningarna för jämförelseperioden.
De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är följande:

ksek

Immateriella anläggningstillgångar
– Varumärken 1)
– Kundrelationer 1)
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Uppskjutna skatteskulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förvärvade identifierbara nettotillgångar
Summa
Köpeskilling för aktier i dotterbolag
Förvärvskostnader
Avsättning för tilläggsköpeskilling
Totalt anskaffningsvärde

Redovisat värde i
Ekotryck Redners AB

Värden enligt preliminär
förvärvsanalys

45 561
200
2 919
36 343
14 525
–11 335
–17 786
–30 360
40 067
40 067

16 078
16 078
45 561
200
2 919
36 343
14 525
–18 031
–17 786
–30 360
65 527
65 527
65 150
377
65 527

1) Nyttjandeperioden för dessa tillgångar har beömts vara 10 år.

Uppskjutna skatteskulder för immateriella anläggningstillgångar uppgår till 6 696 KSEK.
Bolagets nettoomsättning under perioden (1 okt –31 dec 2008) uppgick till 47 821 KSEK och resultat efter finansnetto till 3 129 KSEK, inkl. lämnade
management fee avgifter till moderbolaget om 1 018 KSEK.
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Förvärv av Bysted Jylland A/S

Den 1 oktober 2008 förvärvade Intellecta genom dotterbolaget Bysted
A/S 51 procent av aktierna i Sögren Design & Tankevirksomhed A/S,
ett väletablerat företag inom branding och design i Århus på Jylland.
Säljare var Paul Sögren som kvarstår i verksamheten. D
 et föreligger
optionsrätt för Intellecta att förvärva resterande aktieinnehav om
49 procent i Bolaget fram till den 1 september 2018. Detta innebär att
Bysted Jylland A/S (f.d. Sögren Design & Tankevirksomhed A/S) ingår
i räkenskaperna för koncernen från och med den 1 oktober 2008.
Bolagets utveckling fr.o.m. förvärvsdatum den 1 oktober 2008 t.o.m. 
den 31 december 2008 redovisas nedan efter förvärvsanalysen. Köpe
skillingen för aktierna uppgick till 867 KSEK och erlades med kontanta
medel.

ksek

Immateriella anläggningstillgåmgar
– Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Kortfristiga skulder
Förvärvade identifierbara nettotillgångar
Summa

Utöver detta föreligger optionsrätt för Intellecta att förvärva
resterande aktieinnehav om 49 procent i Bolaget fram till den 1 september 2018. På grund av optionsrätten redovisar Intellecta ingen
minoritetsandel i eget kapital i balansräkningen. Optionsrätten är per
den 31 december 2008 värderad till 575 KSEK och är rubricerad som
långfristig skuld. Goodwill är i samband med förvärvsdatum identifierad
och värderad till 1 265 KSEK. Enligt IFRS sker ej avskrivning av goodwill
men den prövas för nedskrivning årligen.
Förvärvsanalysen är preliminär tills dess den fastställts, vilket skall
ske inom 12 månader efter förvärvet. I de fall en förvärvsanalys ändras
justeras resultat- och balansräkningarna för jämförelseperioden.
De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är följande:

Redovisat värde i Sögren
Design & Tankevirksomhed A/S

Värden enligt preliminär
förvärvsanalys

35
16
99
445
1
–419
177
177

1 265
35
16
99
445
1
–419
1 442
1 442

Köpeskilling för aktier i dotterbolag
Totalt anskaffningsvärde

1 442
1 442

Bolagets nettoomsättning under perioden (1 okt –31 dec 2008) uppgick till 159 KSEK och resultat efter finansnetto till –311 KSEK.
100 procent av bolagets resultat konsoliderades i Intellectas resultat under perioden 1 okt – 31 dec 2008 till följd av att det föreligger optionsrätt
för Intellecta att förvärva resterande aktieinnehav om 49 procent i bolaget.

22

Q4
not 3

INTELLECTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 08/01/01–08/12/31

Förvärv av Hil-Anders Advertising Agency AB

Som framgått av pressmeddelande daterat den 11 juli 2008 tecknade Intellecta avtal om förvärv av Hil-Anders Advertising Agency AB
(Hilanders), Sveriges ledande B2B-byrå per den 1 augusti 2008. Säljare
var Hil-Anders Holding AB som ägdes av Ulf Strömqvist, Pär Bergkvist och ytterligare tre nyckelpersoner i Hilanders. Samtliga dessa
kvarstår i verksamheten och Ulf Strömqvist förblir VD. Detta innebär
att Hilanders ingår i räkenskaperna för koncernen från och med den
1 augusti 2008. Bolagets utveckling fr.o.m. förvärvsdatum den 1 augusti
2008 t.o.m. den 31 december 2008 redovisas nedan efter förvärvsanalysen. Intellecta har förvärvat 100 procent av aktierna i bolaget för
19,6 MSEK kontant. Förvärvskostnaderna uppgick till 268 KSEK och det
totala anskaffningsvärdet utg jordes av 19 880 KSEK. Därutöver tillkommer en tilläggsköpeskiling baserad på Bolagets resultat under perioden
1 augusti 2008 – 31 december 2011.

De tidigare huvudägarna till Hilanders har förbundit sig att före
den 30 april 2009 förvärva aktier av serie B i Intellecta på OMX Nordic
Exchange AB till ett sammanlagt värde om 2,4 MSEK.
IFRS innebär krav på att identifiera och värdera immateriella tillgångar vid förvärv. I den utsträckning som immateriella tillgångar kan
identifieras och värderas, minskar goodwill i motsvarande mån. Goodwil skrivs inte av men prövas för nedskrivning årligen. Övriga immateriella anläggningstillgångar skall skrivas av i den utrsträckning som
avskrivningstiden går att fastställa.
Efter att immateriella tillgångar identifierats avseende varumärken
om MSEK 8,6 samt kundrelationer om MSEK 8,6 ger inte förvärvet
något behov till goodwill per förvärvsdatum.
Förvärvsanalysen är preliminär tills dess den fastställts, vilket skall
ske inom 12 månader efter förvärvet. I de fall en förvärvsanalys ändras
justeras resultat- och balansräkningarna för jämförelseperioden.
De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är följande:

ksek

Immateriella anläggningstillgåmgar
- Varumärken 1)
- Kundrelationer 1)
Materiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Uppskjutna skatteskulder
Kortfristiga skulder
Förvärvade identifierbara nettotillgångar
Summa
Köpeskilling för aktier i dotterbolag
Förvärvskostnader
Totalt anskaffningsvärde

Redovisat värde i
Hilanders

Värden enligt preliminär
förvärvsanalys

2 661
7 634
3 716
–1 147
–6 533
6 331
6 331

8 556
8 556
2 661
7 634
3 716
–4 710
–6 533
19 880
19 880
19 612
268
19 880

1) Nyttjandeperioden för dessa tillgångar har beömts vara 15 år.

Uppskjutna skatteskulder för immateriella anläggningstillgångar uppgår till 3 563 KSEK.
Bolagets nettoomsättning under perioden (1 aug –31 dec 2008) uppgick till 30 133 KSEK och resultat efter finansnetto till 84 KSEK, inkl. lämnade
management fee avgifter till moderbolaget om 773 KSEK.			
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Varumärken

ksek

Not 5
2008-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Kundrelationer

ksek

2008-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

1 175

Vid årets början

Nyanskaffningar 1)

8 556

Nyanskaffningar 1)

8 556

Nyanskaffningar 2)

16 078

Nyanskaffningar 2)

16 078

25 809
Ackumulerade avskrivningar

24 634
Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början

–293

Vid årets början

Periodens avskrivning

–875

Periodens avskrivning

–1 168
Utgående redovisat värde

24 641

1) Avser förvärv av Hilanders med tillträdesdatum 2008-08-01.
2) Avser förvärv av Ekotryck Redners AB med tillträdesdatum 2008-10-01.
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–

–
–639
–639

Utgående redovisat värde

23 995

1) Avser förvärv av Hilanders med tillträdesdatum 2008-08-01.
2) Avser förvärv av Ekotryck Redners AB med tillträdesdatum 2008-10-01.
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