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Resultaträkning 
– koncernen

NOT 2012 2011

Nettoomsättning 2 1 318 176 1 455 624

Övriga rörelseintäkter 2, 5 21 026 25 450

Ersättningar till anställda 3 -892 433 -950 797

Övriga externa kostnader 4, 27 -416 539 -460 826

Övriga rörelsekostnader 5 – -4 013

Av- och nedskrivningar 10, 11, 12 -29 857 -190 817

Realisationsresultat avyttring dotterföretag 33 -11 792 –

Rörelseresultat -11 419 -125 379

Finansiella intäkter 6 2 266 6 273

Finansiella kostnader 6 -18 620 -25 331

Resultat före skatt -27 773 -144 437

Skatt 8 -25 314 224

Årets resultat -53 087 -144 213

Resultat per aktie 9

Hela verksamheten, SEK 2012 2011

Resultat per aktie före utspädning -0,67 -2,58

Resultat per aktie efter utspädning -0,67 -2,58

Rapport över 
totalresultat – koncernen

2012 2011

Årets resultat -53 087 -144 213

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -8 145 -16 315

Säkring valutarisk utländska verksamheter 2 353 –221

Skatteeffekt säkring valutarisk utländska verksamheter -619 58

Årets övriga totalresultat -6 411 -16 478

Årets totalresultat -59 498 -160 691

Finansiella rapporter
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Aktie- 
kapital

Övrigt  
tillskjutet  
kapital

Omräknings- 
reserv

Balanserat  
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans 1 januari 2011 36 088 855 476 17 000 22 084 930 648

Årets totalresultat – – -16 478 -144 213 -160 691

Utdelning – – – -18 044 -18 044

Utgående balans 31 december 2011 36 088 855 476 522 -140 173 751 913

Årets totalresultat – – -6 411 -53 087 -59 498

Nyemission 9 022 116 564 – – 125 586

Emissionsutgifter – -7 185 – – -7 185

Utgående balans 31 december 2012 45 110 964 855 -5 889 -193 260 810 816

Rapport över förändringar 
i eget kapital – koncernen
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Balansräkning 
– koncernen

NOT 2012-12-31 2011-12-31

TillgÅNgAR

Anläggningstillgångar

goodwill 10 785 191 788 814

Övriga immateriella anläggningstillgångar 11 56 669 67 741

Materiella anläggningstillgångar 12 26 356 32 359

Finansiella anläggningstillgångar 13, 14 1 025 183

Uppskjutna skattefordringar 19 24 771 45 715

Summa anläggningstillgångar 894 012 934 812

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 15, 25 364 786 229 623

Skattefordringar 2 225 4 958

Övriga fordringar 16 52 184 56 166

Förutbetalda kostnader 17 20 618 18 807

likvida medel 31 20 339 62 376

Summa omsättningstillgångar 460 152 371 930

Summa tillgångar 1 354 164 1 306 742

EgET KApiTAl Och SKUldER

Eget kapital 18

Aktiekapital 45 110 36 088

Övrigt tillskjutet kapital 964 855 855 476

Omräkningsreserv -5 889 522

Balanserat resultat inklusive årets resultat -193 260 -140 173

Summa eget kapital 810 816 751 913

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 19 13 985 20 359

Övriga långfristiga skulder 20 112 813 115 035

Summa långfristiga skulder 126 798 135 394

Kortfristiga skulder

checkräkningskredit 21 13 161 –

Förskott från kunder 44 066 24 490

Avsättning för omstruktureringsåtgärder 22 29 417 8 055

leverantörsskulder 89 959 95 995

Skatteskulder 5 656 14 530

Övriga kortfristiga skulder 23 103 409 145 030

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 130 882 131 335

Summa kortfristiga skulder 416 550 419 435

Summa eget kapital och skulder 1 354 164 1 306 742

Ställda säkerheter 28 766 710 632 636

Eventualförpliktelser 28 – –
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Kassaflödesanalys 
– koncernen

NOT 2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -27 773 -144 437

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 31 60 854 198 260

Kassaflöde från rörelsen 33 081 53 823

Betald inkomstskatt -16 315 -4 380

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 16 766 49 443

Förändring kundfordringar -137 001 -17 003

Förändring övriga kortfristiga fordringar -1 376 -2 616

Förändring leverantörsskulder -5 598 17 731

Förändring övriga kortfristiga skulder 26 478 -11 312

Kassaflöde från den löpande verksamheten -100 731 36 243

Investeringsverksamheten

investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 803 -16 784

investeringar i materiella anläggningstillgångar -10 430 -11 674

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 204 204

Förvärv av dotterföretag, nettoeffekt på likvida medel 32 -4 511 -2 311

Avyttring av dotterföretag, nettoeffekt på likvida medel 33 -7 429 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 969 -30 565

Finansieringsverksamheten

Nyemission 115 836 –

Utdelning – -18 044

Upptagna lån 47 081 32 000

Amortering av skuld -74 087 -53 079

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 88 830 -39 123

Årets kassaflöde -38 870 -33 445

likvida medel vid årets början 62 376 98 638

Valutakursdifferens i likvida medel -3 167 -2 817

Likvida medel vid årets slut 20 339 62 376
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Resultaträkning 
– moderbolaget

NOT 2012 2011

Nettoomsättning 39 366 26 239

Övriga rörelseintäkter 5 96 7

Rörelsens intäkter 39 462 26 246

Övriga externa kostnader 4 -20 324 -27 416

personalkostnader 3 -21 327 -24 234

Övriga rörelsekostnader 5 -196 -87

Av- och nedskrivningar 10, 11, 12 -10 514 -8 657

Rörelsens kostnader -52 361 -60 394

Rörelseresultat -12 899 -34 148

Resultat från andelar i koncernföretag och joint venture 6, 34 4 759 -222 642

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 572 4 657

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -5 138 -9 289

Resultat från finansiella poster 1 193 -227 274

Resultat efter finansiella poster -11 706 -261 422

Bokslutsdispositioner 7, 34 -14 326 31 085

Skatt på årets resultat 8 3 989 125

Årets resultat¹ -22 043 -230 212

1 Årets resultat överensstämmer med Årets totalresultat.

Rapport över förändringar i 
eget kapital – moderbolaget

Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserade  

vinstmedel
Summa  

eget kapital

Ingående balans 1 januari 2011 36 088 178 962 578 793 86 994 880 837

Årets resultat¹ – – – -230 212 -230 212

Utdelning – – – -18 043 -18 043

Utgående balans 31 december 2011 36 088 178 962 578 79 3 -161 261 632 582

Årets resultat¹ – - – -22 043 -22 043

Nyemission 9 022 – 116 564 – 125 586

Emissionsutgifter – – -7 185 – -7 185

Utgående balans 31 december 2012 45 110 178 962 688 172 -183 304 728 940

¹ Årets resultat överensstämmer med Årets totalresultat.



Finansiella rapporter38 Cybercom Årsredovisning 2012

Balansräkning 
– moderbolaget

NOT 2012-12-31 2011-12-31

TillgÅNgAR

immateriella anläggningstillgångar 10, 11 49 171 57 292

Materiella anläggningstillgångar 12 583 752

Finansiella anläggningstillgångar 13 679 502 672 296

Uppskjuten skattefordran 19 8 179 940

Summa anläggningstillgångar 737 435 731 280

Skattefordringar 156 4 740

Fordringar hos koncernföretag 74 841 56 992

Övriga fordringar 16 28 3 277

Förutbetalda kostnader 17 938 1 395

Kassa och bank 31 2 058 –

Summa omsättningstillgångar 78 021 66 404

Summa tillgångar 815 456 797 684

EgET KApiTAl Och SKUldER

Eget kapital 18

Aktiekapital, 180 439 495 aktier (36 087 899) 45 110 36 088

Reservfond 178 962 178 962

Summa bundet eget kapital 224 072 215 050

Överkursfond 688 172 578 793

Balanserat resultat -161 261 68 951

Årets resultat -22 043 -230 212

Summa fritt eget kapital 504 868 417 532

Summa eget kapital 728 940 632 582

Obeskattade reserver 30 11 205 16 478

långfristiga skulder 20 1 535 671

Summa långfristiga skulder 1 535 671

checkräkningskredit – 18 271

Avsättning för omstruktureringsåtgärder 22 634 3 388

leverantörsskulder 2 621 6 567

Skulder till koncernföretag 64 392 61 742

Övriga kortfristiga skulder 23 1 722 50 651

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 4 407 7 334

Summa kortfristiga skulder 73 776 147 953

Summa eget kapital och skulder 815 456 797 684

Ställda säkerheter 28 450 120 –

Eventualförpliktelser 28 – –



Finansiella rapporter 39Cybercom Årsredovisning 2012

Kassaflödesanalys 
– moderbolaget

NOT 2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -26 032 -230 337

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 31 2 125 235 562

Kassaflöde från rörelsen -23 907 5 225

Betald inkomstskatt 3 898 86

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -20 009 5 311

Förändring kundfordringar – –

Förändring övriga kortfristiga fordringar -14 200 132 805

Förändring leverantörsskulder -3 946 115

Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 7 611 -5 951

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30 544 132 280

Investeringsverksamheten

investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 210 -12 205

investeringar i materiella anläggningstillgångar -13 -111

investeringar i dotterföretag -6 357 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 580 -12 316

Finansieringsverksamheten

Nyemission 115 836 –

Utdelning – -18 043

Upptagna lån – 10 000

Amortering av skuld -56 383 -175 764

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 59 453 -183 807

Förändring av likvida medel 20 329 -63 843

likvida medel vid årets början -18 271 45 572

Likvida medel vid årets slut 2 058 -18 271
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Femårsöversikt

RESUlTATRäKNiNg, MSEK 2012 2011 2010 2009 2008

Rörelsens intäkter 1 339,2 1 481,0 1 528,9 1 751,6 1 781,1

Rörelsens kostnader -1 309,0 -1 415,6 -1 416,7 -1 607,5 -1 587,3

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 30,2 65,4 112,2 144,1 193,8

Av- och nedskrivningar -29,8 -190,8 -50,7 -321,8 -37,8

Realisationsresultat avyttring dotterföretag -11,8 – – – –

Rörelseresultat -11,4 -125,4 61,5 -177,7 156,0

Finansiella intäkter 2,2 6,3 9,0 7,0 12,9

Finansiella kostnader -18,6 -25,3 -30,1 -34,3 -52,3

Resultat före skatt -27,8 -144,4 40,4 -205,0 116,6

Skatt -25,3 0,2 2,3 -4,1 -30,0

Årets resultat från kvarvarande verksamhet -53,1 -144,2 42,7 -209,1 86,6

Årets resultat från avvecklad verksamhet – – 0,9 -0,4 47,4

Årets resultat -53,1 -144,2 43,6 -209,5 134,0

BAlANSRäKNiNg, MSEK 2012 2011 2010 2009 2008

immateriella anläggningstillgångar 841,9 856,6 1 028,3 1 082,4 1 366,3

Materiella anläggningstillgångar 26,4 32,4 39,7 48,3 67,8

Finansiella anläggningstillgångar 1,0 0,2 1,1 1,0 0,9

Uppskjutna skattefordringar 24,8 45,7 52,2 61,4 50,1

Omsättningstillgångar, exklusive likvida medel 439,8 309,4 292,7 358,9 373,6

likvida medel 20,3 62,4 98,6 183,5 169,7

Summa tillgångar 1 354,2 1 306,7 1 512,6 1 735,5 2 028,4

Eget kapital 810,8 751,9 930,6 906,9 998,1

långfristiga skulder 126,8 135,4 107,1 327,8 499,8

Kortfristiga skulder 416,6 419,4 474,9 500,8 530,5

Summa eget kapital och skulder 1 354,2 1 306,7 1 512,6 1 735,5 2 028,4

KASSAFlÖdESANAlyS, MSEK 2012 2011 2010 2009 2008

Kassaflöde från den löpande verksamheten -100,7 36,2 76,8 128,4 198,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -27,0 -30,6 -34,7 -26,5 -283,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 88,8 -39,1 -121,0 -85,6 118,5

Kassaflöde från kvarvarande verksamhet -38,9 -33,5 -78,9 16,4 33,8

Kassaflöde från avvecklad verksamhet – – 0,9 -0,5 52,4

Likvida medel vid årets början 62,4 98,6 183,5 169,7 82,0

Valutakursdifferens i likvida medel -3,2 -2,7 -6,9 -2,1 1,5

Likvida medel vid årets slut 20,3 62,4 98,6 183,5 169,7

NycKElTAl 2012 2011 2010 2009 2008

Avkastning på totalt kapital, %  -0,7 -8,4 4,3 -9,1 9,9

Avkastning på sysselsatt kapital, % -0,9 -11,3 5,8 -12,0 12,9

Avkastning på eget kapital, % -6,8 -17,1 4,7 -22,0 15,7

Rörelsemarginal, % -0,9 -8,5 4,0 -10,1 8,8

Nettomarginal, % -2,1 -9,8 2,6 -11,7 6,5

Soliditet, % 59,9 57,5 61,5 52,3 49,2

Nettoskuldsättning, % 19 19 14 21 39

Skuldsättningsgrad, ggr  0,2 0,3 0,2 0,4 0,6

Räntetäckningsgrad, ggr  -0,5 -4,7 2,3 -5,0 3,2
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MEdARBETARE 2012 2011 2010 2009 2008

Antal anställda vid årets slut 1 335 1 564 1 727 1 818 1 982

Antal heltidsanställda, medeltal 1 368 1 577 1 642 1 760 1 832

Antal heltidsanställda konsulter, medeltal  1 163 1 360 1 415 1 544 1 612

Omsättning per heltidsanställd, kSEK 979 939 931 995 972

Omsättning per heltidsanställd konsult, kSEK 1 152 1 089 1 080 1 134 1 105

Förädlingsvärde per heltidsanställd, kSEK 619 501 619 492 655

AKTiEdATA, FÖRE Och EFTER UTSpädNiNg 2012 2011 2010 2009 2008

Antal aktier vid årets slut 180 439 495 36 087 899 36 087 899 36 087 899 24 584 840

Eget kapital per aktie, SEK 4,49 20,83 25,79 25,13 40,60

genomsnittligt antal aktier1 79 383 831 55 850 320 55 850 320 52 051 497 42 175 283

Resultat per aktie, SEK1 -0,67 -2,58 0,78 -4,03 3,18

Kassaflöde per aktie, SEK1 -1,27 0,65 1,38 2,47 4,71

Utdelning per aktie, SEK 0 0 0,50 0 0

Definitioner
Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.¹

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital.¹

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av 
genomsnittlig balansomslutning.¹

EBIT
Rörelseresultat.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat plus arbetskraftskostnader dividerat med 
genomsnittligt antal anställda. Arbetskraftskostnader 
beräknas som lönekostnader inklusive sociala avgifter.

Genomsnittligt antal aktier
Ett vägt genomsnitt av under året utestående aktier.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Ett vägt genomsnitt av under året utestående aktier samt 
potentiellt tillkommande aktier.

Kassaflöde per aktie 
Kassaflöde från löpande verksamheten dividerat med 
genomsnittligt antal aktier.

Nettomarginal
Resultat före skatt i procent av omsättningen.

Nettoskuldsättning
Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat med 
eget kapital.

Resultat per aktie 
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med 
finansiella kostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i procent av eget kapital. 

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

1 När ett genomsnittligt värde ska beräknas för nyckeltalen ovan tillämpas metoden iB+UB/2.

1 historiska uppgifter avseende genomsnittligt antal aktier, resultat per aktie och kassaflöde per aktie har räknats om till följd av nyemissionen i enlighet 
med iAS 33. Omräkningseffekten uppstår då teckningskursen understiger marknadskursen per avskiljningsdatumet för teckningsrätterna.

Femårsöversikt, fortsättning
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Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper
Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
international Financial Reporting Standards (iFRS) utgivna 
av international Accounting Standards Board (iASB) samt 
tolkningsuttalanden från iFRS interpretations committee 
sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper 
som koncernen utom i de fall som anges nedan under 
avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. 

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av 
de finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaff-
ningsvärden, förutom finansiella tillgångar och skulder i 
form av derivat vilka värderas till verkligt värde.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som 
även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och 
för koncernen. det innebär att de finansiella rapporterna 
presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte 
annat anges, avrundade till närmaste tusental.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella 
rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 
iFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar till-
lämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbun-
det. ändringar av uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna 
period, eller i den period ändringen görs och framtida 
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder. 

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
de källor till osäkerheter i uppskattningar som anges 
nedan avser sådana som innebär en signifikant risk för 
att tillgångars eller skulders värde kan komma att behöva 
justeras i väsentlig grad under det kommande räkenskaps-
året. 

Nedskrivningsprövning av goodwill
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinnings-
värde för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på 
goodwill, har flera antaganden om framtida förhållanden 
och uppskattningar av parametrar gjorts. En redogörelse 
för dessa återfinns i not 10. Som förstås av beskrivningen 
i not 10 skulle ändringar av förutsättningar för dessa anta-
ganden och uppskattningar kunna ha en väsentlig effekt 
på värdet på goodwill. 

Successiv vinstavräkning
cybercom tillämpar successiv vinstavräkning vid redovis-
ning av fastprisavtal. det innebär att intäkterna redovisas 
i takt med att uppdraget färdigställs. Till grund för att 
beräkna ett projekts färdigställandegrad ligger bedöm-
ningen av hur många timmar projektet totalt väntas ta att 
slutföra. denna bedömning uppdateras på månadsbasis 
och intäktsföringen sker i paritet med gjorda bedömning-
ar. historiskt har dessa bedömningar inte haft betydande 
effekt på den finansiella rapporteringen då enskilda pro-
jekt inte står för någon större del av omsättningen.

Underskottsavdrag
det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar av-
seende underskottsavdrag har prövats på bokslutsdagen 
och det har bedömts sannolikt att avdraget kan utnyttjas 
mot överskott i framtida beskattning. 

Ändrade redovisningsprinciper
ändringar av iFRS, med tillämpning från och med 2012 
har inte haft någon effekt på koncernens redovisning.

Nya och ändrade IFRS och tolkningar som ännu inte 
börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsutta-
landen träder ikraft först under kommande räkenskapsår 
eller senare och har inte förtidstillämpats vid upprättandet 
av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som 
blir tillämpliga från och med räkenskapsår efter 2012 pla-
neras inte att förtidstillämpas. i den mån nya eller ändrade 
standarder och tolkningsuttalanden inte beskrivs nedan, 
har cybercom bedömt att dessa inte har någon effekt på 
de finansiella rapporterna.

IFRS 9 Finansiella instrument
iFRS 9 Finansiella instrument avser ersätta iAS 39 Finan-
siella instrument: Redovisning och värdering senast från 
och med 2015. iASB har publicerat de två första av minst 
tre delar som tillsammans kommer att utgöra iFRS 9. 
den första delen behandlar klassificering och värdering 
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av finansiella tillgångar. Endast två värderingskategorier 
kommer att finnas; en för verkligt värde och en annan för 
upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde 
används för instrument som innehas i en affärsmodell 
vars mål är att erhålla de kontraktuella kassaflödena; vilka 
ska utgöra betalningar av kapitalbelopp och ränta på 
kapitalbeloppet vid specificerade datum. Övriga finansiella 
tillgångar redovisas till verkligt värde. iASB publicerade i 
oktober 2010 även de delar av iFRS 9 som berör klas-
sificering och värdering av finansiella skulder. Merparten 
överensstämmer med de tidigare reglerna i iAS 39. 

Ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 
ändringen avser hur poster inom övrigt totalresultat ska 
presenteras. posterna ska delas upp i två kategorier, pos-
ter som kan omklassificeras till årets resultat samt poster 
som inte kan omklassificeras. i nuläget har cybercom 
endast poster som kan omklassificeras till årets resultat. 
ändringen ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 
från och med 1 juli 2012 med retroaktiv verkan.

IFRS 11 Samarbetsarrangemang
Ny standard för redovisning av joint venture och joint 
operations. den nya standarden kommer i huvudsak att 
medföra två ändringar jämfört med iAS 31 Andelar i joint 
venture. den ena förändringen är om en investering be-
döms vara en joint operation eller ett joint venture. Bero-
ende på vilken av investering som föreligger finns det olika 
redovisningsregler. den andra förändringen är att joint 
venture ska redovisas enligt kapitalandelsmetoden och 
klyvningsmetoden kommer inte att vara tillåten. cyber-
coms investering redovisas idag med klyvningsmetoden 
och då bedömningen gjorts att investeringen är en joint 
operation medför iFRS 11 ingen förändring för cybercom. 
Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 
1 januari 2014 eller senare.

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag
Ny standard för upplysningar för investeringar i dot-
terföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och 
icke-konsoliderade strukturerade företag. Standarden ska 
tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 
eller senare med retroaktiv tillämpning.

IFRS 13 Värdering till verkligt värde
En ny enhetlig standard för mätning av verkligt värde samt 
förbättrade upplysningskrav. Standarden ska tillämpas 
framåtriktat på räkenskapsår som inleds den 1 januari 
2013 eller senare.

Ändrad IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint 
venture
den ändrade standarden överensstämmer i huvudsak med 
tidigare iAS 28. ändringarna avser hur redovisning ska 
göras när förändringar i innehav ändras och betydande el-
ler gemensamt bestämmande inflytande upphör eller inte. 
ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 
januari 2014 eller senare. 

Klassificeringar
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består 
i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 

Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra 
sig kostnader och för vilka det finns finansiell information 
tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp 
av företagets högste verkställande beslutsfattare för att 
utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till 
rörelsesegmentet. Se not 2 för ytterligare beskrivning av 
indelningen och presentation av rörelsesegment. 

Konsolideringsprinciper
Dotterföretag
dotterföretag är företag som står under ett bestämmande 
inflytande från cybercom group AB. Bestämmande 
inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma 
ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett 
bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella 
röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas 
eller konverteras.

dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Meto-
den innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som 
en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar 
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och 
eventualförpliktelser. det koncernmässiga anskaffnings-
värdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till 
förvärvet. i analysen fastställs dels anskaffningsvärdet 
för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på 
förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt 
övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffnings-
värdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen ut-
görs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen 
för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder 
och för emitterade egetkapitalinstrument som lämnats 
som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgång-
arna. Transaktionsutgifter för förvärv till och med 2009 in-
kluderas i anskaffningsvärdet och transaktionsutgifter som 
uppkommer efter 2009 kostnadsförs direkt i årets resultat. 
Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger 
det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder samt eventualförpliktelser som redovisas separat, 
redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är nega-
tiv redovisas denna direkt i årets resultat.

dotterföretags finansiella rapporter inkluderas i kon-
cernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till 
det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Joint venture
Joint venture är redovisningsmässigt företag för vilka 
koncernen genom samarbetsavtal med en eller flera 
parter har ett gemensamt bestämmande inflytande över 
den driftsmässiga och finansiella styrningen. i koncern-
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redovisningen konsolideras innehav i joint venture enligt 
klyvningsmetoden. Klyvningsmetoden innebär att för 
joint venture företag redovisas koncernens ägarandel av 
företagens intäkter och kostnader respektive tillgångar 
och skulder i koncernens resultat- och balansräkningar. 
detta görs genom att samägarens andel av tillgångar 
och skulder, intäkter och kostnader i ett joint venture 
företag, slås ihop post för post med motsvarande poster 
i samägarens koncernredovisning. Endast eget kapital 
som intjänats efter förvärvet redovisas i koncernens egna 
kapital. Klyvningsmetoden tillämpas från den tidpunkt då 
det gemensamma bestämmande inflytandet erhålls och 
fram till den tidpunkt då det gemensamma bestämmande 
inflytandet upphör.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och 
kostnader samt orealiserade vinster eller förluster som 
uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av 
koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkom-
mer från transaktioner med joint venture elimineras i 
den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i 
företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt 
som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning 
det inte finns något nedskrivningsbehov.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktio-
nella valutan till den valutakurs som föreligger på trans-
aktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära 
ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. 
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas 
om till den funktionella valutan till den valutakurs som 
föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. 
icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till 
historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid 
transaktionstillfället. icke-monetära tillgångar och skulder 
som redovisas till verkliga värden omräknas till den funk-
tionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för 
värdering till verkligt värde.

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive 
goodwill och andra koncernmässiga över- och undervär-
den, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella 
valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, 
till den valutakurs som råder på balansdagen. intäkter och 
kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska 
kronor till en genomsnittskurs som utgör en approxi-
mation av de valutakurser som förelegat vid respektive 
transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår 
vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i 
övrigt totalresultat och ackumuleras i omräkningsreser-
ven i eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet 
realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade 

omräkningsdifferenserna från omräkningsreserven i årets 
resultat.

Sedan 1 januari 2004, det vill säga tidpunkten för 
övergång till redovisning enligt iFRS, har omräkningsdif-
ferenser redovisats i omräkningsreserven.

Intäkter
Utförande av tjänsteuppdrag
intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i årets resultat ba-
serat på färdigställandegraden på balansdagen. Färdigstäl-
landegraden fastställs genom en bedömning av utfört ar-
bete på basis av gjorda undersökningar. intäkter redovisas 
inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte 
kommer att tillfalla koncernen. Om det råder betydande 
osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader 
eller garantier och om säljaren behåller ett engagemang i 
den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med 
ägandet sker ingen intäktsföring. Koncernens intäkter 
utgörs främst av konsultintäkter, 98 procent av omsätt-
ningen. Övriga intäkter utgör 2 procent av koncernens 
omsättning. intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda 
tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter 
eliminering av koncernintern försäljning. intäkter redovisas 
enligt följande:

TJäNSTEUppdRAg pÅ lÖpANdE RäKNiNg
Uppdrag på löpande räkning resultatavräknas i samma 
takt som tjänsterna utförs, det vill säga såväl intäkter som 
kostnader redovisas i den period de intjänas respektive 
förbrukas. intjänade arvoden per balansdagen, vilka ännu 
inte fakturerats, redovisas som Upparbetad men ej faktu-
rerad tid under rubriken Övriga fordringar.

TJäNSTEUppdRAg Till FAST pRiS
När utfallet av ett tjänsteuppdrag till fast pris kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt, redovisas inkomster och utgifter 
som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive 
kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad 
på balansdagen (så kallad successiv vinstavräkning). Fär-
digställandegraden fastställs i första hand med utgångs-
punkt i antalet nedlagda timmar per balansdagen i förhål-
lande till beräknat totalt antal timmar för uppdraget.

När det föreligger svårigheter att beräkna ett tjänste-
uppdrags resultat (till exempel i inledningsskedet av ett 
uppdrag) men det ändå är troligt att nedlagda kostnader 
kommer att bli täckta av uppdragsgivaren redovisas 
intäkten per balansdagen till ett belopp som motsvarar 
de nedlagda kostnaderna för uppdraget. Någon vinst 
redovisas därmed inte.

Om det är sannolikt att nedlagda kostnader inte 
kommer att bli ersatta av uppdragsgivaren sker ingen 
intäktsredovisning och uppkomna utgifter redovisas som 
kostnad. En befarad förlust redovisas omedelbart som 
kostnad, i den mån den kan beräknas.

Fakturerade arvoden i fastprisuppdrag avseende 
tjänster som ännu inte utförts redovisas som Förskott från 
kund.
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Leasing
För klassificering av leasingavtal, se avsnittet om leasade 
tillgångar under materiella anläggningstillgångar. 

Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas 
i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner 
erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas 
i resultaträkningen som en minskning av leasingavgifterna 
linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kost-
nadsförs i de perioder de uppkommer. 

Finansiella leasingavtal
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och 
amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden 
fördelas över leasingperioden så att varje redovisnings-
period belastas med ett belopp som motsvarar en fast 
räntesats för den under respektive period redovisade 
skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de 
uppkommer.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på likvida medel 
och kortfristiga placeringar, utdelningsintäkter, valuta-
kursvinster samt vinst vid värdeförändringar på finansiella 
tillgångar redovisade till verkligt värde via resultatet. 

Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt 
effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter redovisas när 
rätten att erhålla utdelning fastställts. 

Finansiella kostnader består av räntekostnader, 
valutakursförluster samt förlust vid värdeförändring på 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resul-
tatet samt sådana förluster på säkringsinstrument som 
redovisas i årets resultat. låneutgifter redovisas i resultatet 
med tillämpning av effektivräntemetoden.  

Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskat-
tade framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt 
instruments förväntade löptid till den finansiella tillgång-
ens eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen 
innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av 
avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transak-
tionskostnader och alla över- och underkurser. 

Skatter
inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då 
underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat 
eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas 
i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser 
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balans-
dagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsme-
toden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och 
skulder. Temporära skillnader beaktas inte för skillnad som 

uppkommit vid första redovisningen av goodwill och inte 
heller vid första redovisningen av tillgångar och skulder 
som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transak-
tionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt 
resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader 
hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli 
återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av upp-
skjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar 
eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skat-
tesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla tem-
porära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast 
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna 
utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras 
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkom-
mer vid utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när 
utdelningen redovisas som skuld. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, 
derivat och kundfordringar samt upparbetad men ej 
fakturerad tid. på skuldsidan återfinns leverantörsskulder, 
derivat samt låneskulder. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-
räkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtals-
mässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat 
och avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att 
betala, även om faktura ännu inte skickats. Kundford-
ringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. 
Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig 
skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu 
inte mottagits. leverantörsskulder tas upp när faktura 
mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget 
förlorar kontrollen över dem. detsamma gäller för del 
av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller 
på annat sätt utsläcks. detsamma gäller för del av en 
finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast 
när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt 
att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett net-
tobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera 
skulden.

Klassificering och värdering
Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt 
till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga 
värde med tillägg för transaktionskostnader för alla 
finansiella instrument förutom avseende dem som tillhör 
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kategorin finansiella tillgångar som redovisas till verk-
ligt värde via resultatet, vilka redovisas till verkligt värde 
exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument 
klassificeras vid första redovisningen bland annat utifrån 
vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen 
avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första 
redovisningstillfället. 

derivatinstrument redovisas initialt till verkligt värde 
innebärande att transaktionskostnader belastar periodens 
resultat. Efter den initiala redovisningen redovisas derivat-
instrument på sätt som beskrivs nedan. Används derivatin-
strument för säkringsredovisning och till den del denna är 
effektiv, redovisas värdeförändringar på derivatinstrument 
på samma rad i årets resultat som den säkrade posten. 
även om säkringsredovisning inte tillämpas, redovisas vär-
deökningar respektive värdeminskningar på derivatet som 
intäkter respektive kostnader inom rörelseresultatet eller 
bland finansiella poster baserat på syftet med använd-
ningen av derivatinstrumentet och huruvida använd-
ningen relaterats till en rörelsepost eller en finansiell post. 
Vid säkringsredovisning redovisas ineffektiv del på samma 
sätt som värdeförändringar på derivat som inte används 
för säkringsredovisning. Avseende ränteswap så redovisas 
räntekupongen som ränta och övrig värdeförändring av 
ränteswappen redovisas som övrig finansiell intäkt eller 
övrig finansiell kostnad.

likvida medel består av kassamedel samt omedelbart 
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsva-
rande institut samt kortfristiga likvida placeringar med 
en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre 
månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för 
värdefluktuationer.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till  
verkligt värde via resultatet
denna kategori består av finansiella tillgångar och skulder 
som innehas för handel. Finansiella instrument i denna 
kategori värderas löpande till verkligt värde med värde-
förändringar redovisade i årets resultat. i kategorin ingår 
derivat med positivt eller negativt verkligt värde med 
undantag för derivat som är ett identifierat och effektivt 
säkringsinstrument.

Lånefordringar och kundfordringar
lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv mark-
nad. dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den 
effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunk-
ten. Kundfordran redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar.

Övriga skulder
lån samt övriga finansiella skulder, till exempel leveran-
törsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. 

Till vilken kategori koncernens finansiella tillgångar och 
skulder hänförts framgår av not 25 Finansiella tillgångar 
och skulder. Redovisningen av finansiella intäkter och 
kostnader behandlas även under princip redovisning av 
finansiella intäkter och kostnader ovan.

Derivat och säkringsredovisning 
Koncernens derivatinstrument har anskaffats för att 
ekonomiskt säkra de risker för ränte- och valutakursexpo-
neringar som koncernen är utsatt för. derivat redovisas 
initialt till verkligt värde innebärande att transaktionskost-
nader belastar periodens resultat. Efter den initiala redo-
visningen värderas derivatinstrument till verkligt värde och 
värdeförändringar redovisas på sätt som beskrivs nedan. 

För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt iAS 
39 krävs att det finns en entydig koppling till den säkrade 
posten. Vidare krävs att säkringen effektivt skyddar den 
säkrade posten, att säkringsdokumentation upprättats 
och att effektiviteten kan mätas. Vinster och förluster 
avseende säkringar av kassaflöden och nettoinvesteringar 
redovisas i årets resultat vid samma tidpunkt som vinster 
och förluster redovisas för de poster som säkrats.

cybercom tillämpar säkringsredovisning endast avse-
ende säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag. 
Säkringsredovisning tillämpas sålunda inte för ränte-
swappar.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
För ekonomisk säkring av fordran eller skuld mot valuta-
kursrisk används valutaterminer. För skydd mot valutarisk 
tillämpas inte säkringsredovisning eftersom en ekonomisk 
säkring avspeglas i redovisningen genom att både den un-
derliggande fordran eller skulden och säkringsinstrumen-
tet redovisas till balansdagens valutakurs och valutakurs-
förändringarna redovisas över årets resultat.

Valutakursförändringar avseende rörelserelaterade 
fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan 
valutakursförändringar avseende finansiella fordringar och 
skulder redovisas bland finansiella poster. 

Säkring av valutakursrisk i utländska 
nettoinvesteringar
investeringar i utländska dotterbolag (nettotillgångar 
inklusive goodwill) har i viss utsträckning säkrats genom 
upptagande av valutalån som på balansdagen omräknats 
till balansdagens kurs. Omräkningsdifferenser på finan-
siella instrument som används som säkringsinstrument i en 
säkring av nettoinvestering i ett koncernföretag redovisas, 
i den mån säkringen är effektiv, i övrigt totalresultat och 
ackumuleras i omräkningsreserven i eget kapital. detta för 
att neutralisera de omräkningsdifferenser som påverkar 
eget kapital när koncernföretagen konsolideras.

Vid en avyttring av dotterbolaget flyttas den acku-
mulerade värdeförändringen avseende den avyttrade 
verksamheten från omräkningsreserven i eget kapital till 
årets resultat.  
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Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. i anskaffningsvärdet 
ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till 
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att 
utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Redo-
visningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan. 

det redovisade värdet för en materiell anläggningstill-
gång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar 
väntas från användning eller utrangering/avyttring av till-
gången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. 

Leasade tillgångar
leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade 
med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. 
När så ej är fallet är det fråga om operationell leasing.

Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovi-
sas som anläggningstillgång i balansräkningen och värde-
ras initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde 
och nuvärdet av minimileasingavgifterna vid ingången av 
avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter 
redovisas som lång- och kortfristiga skulder. de leasade 
tillgångarna skrivs av över respektive tillgångs nyttjande-
period medan leasingbetalningarna redovisas som ränta 
och amortering av skulderna.

Tillgångar som hyrs enligt operationell leasing redovisas 
inte som tillgång i balansräkningen. Operationella leasing-
avtal ger inte heller upphov till en skuld. 

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast 
om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med tillgången kommer att komma 
företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redo-
visas som kostnad i den period de uppkommer.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. leasade tillgångar skrivs även de av över 
beräknad nyttjandeperiod eller, om den är kortare, över 
den avtalade leasingtiden. Beräknade nyttjandeperioder:

– byggnader  50 år
– datorer   3–5 år
– inventarier  3–5 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjande-
perioder omprövas vid varje års slut.

Immateriella tillgångar
Goodwill
goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. goodwill fördelas till kassa-
genererande enheter och prövas minst årligen för nedskriv-
ningsbehov (se redovisningsprinciper för nedskrivningar).

Forskning och utveckling
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny veten-
skaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnad då de 
uppkommer. 

Utgifter för utveckling, forskningsresultat eller annan 
kunskap som tillämpas för att åstadkomma nya eller för-
bättrade produkter eller processer, redovisas som tillgång i 
balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt 
och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga 
resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda el-
ler sälja den immateriella tillgången. det redovisade värdet 
inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter; till exempel 
för material och tjänster, ersättningar till anställda, regist-
rering av en juridisk rättighet, avskrivningar på patent och 
licenser. Övriga utgifter för utveckling redovisas i årets 
resultat som kostnad när de uppkommer. 

i balansräkningen redovisade utvecklingsutgifter är 
upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar utgörs av patent, licens-
rättigheter, förvärvade kundrelationer och förvärvade 
varumärken och redovisas till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar (se redo-
visningsprinciper för nedskrivningar).

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella 
tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen 
endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för 
den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra 
utgifter kostnadsförs när de uppkommer. 

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över 
immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, 
såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. 
Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. goodwill 
prövas för nedskrivningsbehov årligen och dessutom så 
snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången 
ifråga har minskat i värde. immateriella tillgångar med 
bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från den tidpunkt 
då de är tillgängliga för användning. Beräknade nyttjan-
deperioder:
– licensrättigheter    4–5 år
– förvärvade kundrelationer   10 år
– förvärvat varumärke   10 år
– patent     5 år
– balanserade utvecklingsutgifter  3 år

Nyttjandeperioderna omprövas varje år.
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Nedskrivningar
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balans-
dag för att avgöra om det finns indikation på nedskriv-
ningsbehov.

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgång-
ar samt andelar i joint venture
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas 
tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För goodwill be-
räknas återvinningsvärdet dessutom årligen. Om det inte 
går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en 
enskild tillgång, och dess verkliga värde minus försälj-
ningskostnader inte kan användas, grupperas tillgångarna 
vid prövning av nedskrivningsbehov till den lägsta nivå där 
det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden 
– en så kallad kassagenererande enhet.

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassa-
genererande enhets redovisade värde överstiger återvin-
ningsvärdet. En nedskrivning redovisas som kostnad i 
resultaträkningen. då nedskrivningsbehov identifierats för 
en kassagenererande enhet fördelas nedskrivningsbelop-
pet i första hand till goodwill. därefter görs en proportio-
nell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde mi-
nus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräk-
ning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden 
med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och 
den risk som är förknippad med den specifika tillgången.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns 
objektiva bevis på att en finansiell tillgång är i behov av 
nedskrivning. Objektiva bevis utgörs av observerbara för-
hållanden som inträffat och som har en negativ inverkan 
på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet. 

Ett observerbart förhållande är att en fordran inte blir 
betald i tid. cybercom har fastställda regler för hur osäkra 
fordringar ska hanteras, nedskrivning av förfallna kund-
fordringar görs efter individuell bedömning.

Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar som ingår i iAS 36 tillämp-
ningsområde reverseras om det både finns indikation på 
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det 
har skett en förändring i de antaganden som låg till grund 
för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av 
goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast 
i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter 
återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle 
ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktu-
ellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar 
som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs 
om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan 
hänföras till en händelse som inträffat efter det att ned-
skrivningen gjordes.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat 
i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och 
på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående 
under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter 
utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga 
antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande 
potentiella stamaktier. 

Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Samtliga pensionslösningar i koncernen klassificeras som 
avgiftsbestämda pensionsplaner. det innebär att före-
tagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget 
åtagit sig att betala. i sådant fall beror storleken på den 
anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till 
planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkast-
ning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde 
som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre 
än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade 
tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de för-
väntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende 
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att 
de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar 
av personal redovisas endast om företaget är bevisligen 
förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, 
av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före 
den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett 
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas 
en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer 
att accepteras och antalet anställda som kommer att ac-
ceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. 

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan 
diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade 
tjänsterna erhålls.

En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden 
för bonusbetalningar när koncernen har en gällande rätts-
lig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar 
till följd av att tjänster erhållits från anställda och förplik-
telsen kan beräknas tillförlitligt.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det 
råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets stor-
lek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas 
i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller in-
formell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, 
och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa 
uppskattningen av det som krävs för att reglera den 
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befintliga förpliktelsen på balansdagen. där effekten av 
när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsätt-
ningar genom diskontering av det förväntade framtida 
kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar 
aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, 
om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med 
skulden.

Garantier
En avsättning för garantier redovisas när de underliggande 
produkterna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras 
på historiska data om garantier och en sammanvägning 
av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som 
utfallen är förknippade med.

Omstrukturering
En avsättning för omstrukturering redovisas när det finns 
en fastställd utförlig och formell omstruktureringsplan och 
omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit of-
fentligt tillkännagiven. ingen avsättning görs för framtida 
rörelsekostnader.

Förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de för-
väntade fördelarna som koncernen väntas erhålla från 
ett kontrakt är lägre än de oundvikliga kostnaderna att 
uppfylla förpliktelserna enligt kontraktet.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt 
åtagande som härrör från inträffade händelser och 
vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra 
framtida händelser eller när det finns ett åtagande som 
inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av 
att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen (ÅRl) och Rådet för finansiell rap-
porterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk 
person. även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna 
uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 
innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juri-
diska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna iFRS 
och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekom-
mendationen anger vilka undantag från och tillägg till iFRS 
som ska göras.

Ändrade redovisningsprinciper
Om inte annat anges nedan har moderbolagets redovis-
ningsprinciper under 2012 förändrats i enlighet med vad 
som anges för koncernen. 

principerna för redovisning av koncernbidrag har ändrats. 
Tidigare redovisades erhållna och lämnade koncern bidrag 
bland finansiella poster. Från och med 2012 redovisas 

erhållna och lämnade koncernbidrag enligt alternativ regeln 
som bokslutsdisposition. den nya principen har tillämpats 
retroaktivt och jämförelse siffrorna för 2011 har justerats.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper framgår nedan. de nedan angivna 
redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moder-
bolagets finansiella rapporter.

Klassificering och uppställningsformer
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är upp-
ställda enligt årsredovisningslagens scheman. Skillnaden 
mot iAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tilläm-
pas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter 
är främst redovisning av finansiella intäkter och kostnader 
samt redovisningen av eget kapital.

Dotterföretag och joint venture
Andelar i dotterföretag och joint venture redovisas i 
moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden och 
inkluderar transaktionskostnader som är direkt hänförbara 
till förvärvet. Eventuell villkorad köpeskilling redovisas 
liksom tidigare endast när ett sannolikt och tillförlitligt 
belopp kan beräknas och eventuella ombedömningar av 
värdet redovisas endast i balansräkningen. i koncernre-
dovisningen värderas villkorad köpeskilling däremot till 
verkligt värde med eventuella värdeförändringar redovi-
sade i resultatet. 

principerna för nedskrivning av aktier i dotterföretag 
överensstämmer med avsnittet Nedskrivning av materiella 
och immateriella tillgångar samt andelar i joint venture för 
koncernen.

Intäkter
UTFÖRANdE AV TJäNSTEUppdRAg 
i moderbolagets resultat redovisas tjänsteuppdrag när 
tjänsten är färdigställd. intill dess redovisas pågående ar-
beten för annans räkning avseende tjänsteuppdrag till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen.

Finansiella garantier 
Moderbolagets finansiella garantiavtal består av borgens-
förbindelser. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett 
åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för 
förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven 
gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt avtalsvill-
koren. För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar 
moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten 
lättnadsregel jämfört med reglerna i iAS 39. lättnadsregeln 
avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotter-
företag, intresseföretag och joint ventures. Moderbolaget 
redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balans-
räkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning 
sannolikt erfordras för att reglera åtagandet.
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Finansiella instrument och säkringsredovisning
Med anledning av sambandet mellan redovisning och be-
skattning, tillämpas inte reglerna i iAS 39 i moderbolaget 
som juridisk person. 

i moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgång-
ar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning.

de underliggande fordringar och skulder i utländsk 
valuta som skyddas mot valutakursförändringar med 
terminskontrakt värderas till avistakursen den dag då 
valutaterminen tas upp. Skillnaden mellan terminskursen 
och avistakursen vid kontraktets ingång (terminspremie) 
periodiseras över terminskontraktets löptid. periodise-
rad terminspremie redovisas som ränteintäkt respektive 
räntekostnad.

Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i rän-
tebetalningar på skulder värderas till nettot av upplupen 
fordran på rörlig ränta och upplupen skuld avseende fast 
ränta och skillnaden redovisas som räntekostnad respek-
tive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den ekonomiska 
innebörden av säkringen och skulden är densamma som 
om skulden istället hade tagits upp till en fast marknads-
ränta när säkringsförhållandet inleddes. Eventuell betald 

premie för swappavtalet periodiseras som ränta över 
avtalets löptid.

Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de 
fall moderföretaget ensamt har rätt att besluta om utdel-
ningens storlek och moderföretaget har fattat beslut om 
utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina 
finansiella rapporter.

Immateriella anläggningstillgångar
gOOdWill
goodwill med obestämbar nyttjandeperiod som i koncer-
nen inte är föremål för avskrivning, skrivs i moderbolaget 
av över en period om tio år. 

Skatter
i moderbolaget redovisas i balansräkningen obeskattade 
reserver utan uppdelning på eget kapital och uppskjuten 
skatteskuld, till skillnad mot i koncernen. i resultaträk-
ningen görs i moderbolaget på motsvarande sätt ingen 
fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten 
skattekostnad.
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Not 2 - Rörelsesegment

2012 MSEK Sverige Finland International

Koncern- 
gemensamt & 

Eliminering Koncernen

Intäkter från externa kunder 1 023,1 200,4 117,7 -2,0 1 339,2

intäkter från andra segment 11,3 2,7 20,2 -34,2 -

Segmentens EBITDA 57,7 -2,6 -11,4 -13,5 30,2

Avskrivningar -11,2 -12,3 -1,8 -4,5 -29,8

Realisationsresultat avyttring dotterföretag – – – -11,8 -11,8

Segmentens EBIT 46,5 -14,9 -13,2 -29,8 -11,4

Finansiella poster -16,4

Resultat före skatt -27,8

Anläggningstillgångar¹ 686,8 115,1 51,1 15,2 868,2

Antal anställda 891 261 159 24 1 335

¹ Varav Sverige 698,9 MSEK, Finland 115,1 MSEK och övriga länder 54,2 MSEK.

i koncerngemensamt ingår EBiTdA för moderbolaget med -10,7 MSEK, varav omstruktureringskostnad -0,6 MSEK.

2011 MSEK Sverige Finland International

Koncern- 
gemensamt & 

Eliminering Koncernen

Intäkter från externa kunder 1 098,7 243,0 138,9 0,4 1 481,0

intäkter från andra segment 9,1 4,1 27,4 -40,6 –

Segmentens EBITDA 83,0 15,9 -6,4 -27,1 65,4

Nedskrivningar – -151,0 – – -151,0

Avskrivningar -11,1 -23,9 -2,2 -2,6 -39,8

Segmentens EBIT 83,0 15,9 -6,4 -27,1 65,4

Finansiella poster -19,0

Resultat före skatt -79,0

Anläggningstillgångar1 696,3 121,2 54,3 17,1 888,9

Antal anställda 983 280 280 21 1 564

1 Varav Sverige 709,9 MSEK, Finland 120,9 MSEK och övriga länder 58,1 MSEK.

i koncerngemensamt ingår EBiTdA för moderbolaget med -25,5 MSEK, varav omstruktureringskostnad -7,6 MSEK.

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på vilka 
delar av verksamheten företagets koncernledning följer upp, så kallad 
management approach. Koncernens verksamhet är organiserad så att 
koncernledningen följer upp rörelseresultatet som koncernens seg-
ment genererar. Varje rörelsesegment har en chef som är ansvarig för 
den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar utfallet 
av rörelsesegmentets prestationer till koncernledningen. 

cybercom följer upp segmenten Sverige, Finland och international. 
Verksamheten i indien tillhör segmentet Sverige och segmentet Fin-
land inkluderade fram till och med september 2012 den avvecklade 
verksamheten i Rumänien och fram till och med juli 2011 den avveck-
lade verksamheten i Beijing, Kina. Segmentet international består av 
verksamheterna i danmark, dubai, Singapore och polen samt fram till 
och med april 2012 även den sålda verksamheten i chengdu, Kina. 

intäkterna i segmenten består i allt väsentligt av konsultuppdrag 
och är likartade.

i segmentens rörelseresultat har inkluderats direkt hänförbara 
poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt 
och tillförlitligt sätt. Tillgångar och skulder följs inte upp av koncern-
ledningen uppdelat på de olika rörelsesegmenten. i anläggningstill-
gångar inkluderas immateriella och materiella anläggningstillgångar.

internpris mellan koncernens olika rörelsesegment är satta utifrån 
marknadsmässiga priser.

intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter 
det land försäljningen har skett från. Under 2012 har intäkter ge-
nererats från en större kund om 145,3 MSEK (172,2), vilkas intäkter 
redovisas i rörelsesegmentet Sverige (Sverige).
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Not 3 – Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Löner och andra ersättningar, koncernen

2012 
Ledande  

befattningshavare  
(11 personer  

samt styrelse)¹
Övriga 

anställda

2011 
Ledande  

befattningshavare² 
(7 personer  

samt styrelse)
Övriga 

anställda

löner och andra ersättningar 15 135 613 131 15 476 651 015

(varav rörlig ersättning) – – – –

pensionskostnader 2 500 70 471 2 031 79 399

Övriga sociala kostnader 4 199 155 629 4 457 164 703

Summa 21 834 839 231 21 964 895 117

¹ Varav 5 personer del av år.
² 2011 ingår ersättning efter avslutad anställning till ledande befattningshavare med 4 808 kSEK.

lÖNER Och ANdRA ERSäTTNiNgAR, MOdERBOlAgET

2012
Grundlön,  

arvode
Rörlig  

ersättning
Pensions- 
kostnad

Övriga sociala 
kostnader Summa

Vd Niklas Flyborg, del av år 3 000 – 1 042 1 196 5 238

Fd tf Vd petteri puhakka, del av år 641 – 131 177 949

Andra ledande befattningshavare  
(4 personer, varav 2 del av år) 3 695 – 466 1 274 5 435

Styrelsens ordförande hampus Ericsson 433 – – 136 569

Styrelsens fd ordförande Jon Risfelt, del av år 250 – – 79 329

Styrelseledamot Margareta Alestig Johnson 250 – – 79 329

Styrelseledamot Jan-Erik Karlsson 200 – – 63 263

Styrelseledamot Thomas landberg 275 – – 86 361

Styrelseledamot dag Sundman 200 – – 63 263

Summa ledande befattningshavare 8 944 – 1 639 3 152 13 735

Övriga anställda 5 834 – 1 061 3 088 9 983

Totalt moderbolaget 14 778 – 2 700 6 240 23 718

2011
Grundlön,  

arvode
Rörlig  

ersättning
Pensions- 
kostnad

Övriga sociala 
kostnader Summa

Tillförordnad Vd petteri puhakka, del av år 1 032 – 181 58 1 271

Vd patrik Boman, del av år 1 876 – 467 703 3 046

Vd patrik Boman, ersättning efter avslutad anställning 2 938 – 792 1 078 4 808

Andra ledande befattningshavare (2 personer) 2 830 – 438 995 4 263

Styrelsens ordförande Jon Risfelt 600 – – 189 789

Styrelseledamot Margareta Alestig Johnson 250 – – 79 329

Styrelseledamot Roger Bergqvist 200 – – 63 263

Styrelseledamot hampus Ericsson 200 – – 63 263

Styrelseledamot Ulf Körner 200 – – 63 263

Styrelseledamot Thomas landberg 275 – – 86 361

Summa ledande befattningshavare 10 400 – 1 878 3 377 15 656

Övriga anställda 8 057 – 2 012 4 157 14 225

Totalt moderbolaget 18 457 – 3 890 7 533 29 881
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ERSäTTNiNgAR Till lEdANdE BEFATTNiNgShAVARE pÅ 
KONcERNNiVÅ
Styrelse
Enligt beslut på årsstämman 2012 utgår årligt arvode till styrelsens 
ledamöter med 550 kSEK för ordförande och 200 kSEK för övriga 
stämmovalda ledamöter. därutöver utgår årligt arvode till ledamö-
terna i styrelsens revisionsutskott med 75 kSEK till ordförande och 
50 kSEK till övriga ledamöter. För annat styrelseutskottsarbete utgår 
inte något särskilt arvode. Arbetstagarrepresentanter erhåller inte 
något styrelsearvode. det finns inga åtaganden om pensionsförmå-
ner för externa styrelseledamöter.

VD
VD Niklas Flyborg
i enlighet med de beslutade riktlinjerna för 2012 har Vd haft rätt 
till fast lön, rörlig lön samt andra ersättningar. den rörliga lönen 
har en fastställd gräns på 50 procent av den fasta lönen. Vd har 
ett pensionsavtal där premien beräknas till 35 procent av den fasta 
lönen. Vd har rätt till avgångsvederlag om sex månader vid uppsäg-
ning från bolagets sida, sker uppsägning efter mer än 24 månaders 
anställning uppgår avgångsvederlaget till tolv månader. Övriga 
förmåner består av sjukvårdsförsäkring.

Fd tillförordnad (tf) VD Petteri Puhakka
petteri puhakka var under sin tid som tf Vd tjänstledig från sin 
tjänst som Vd i Finland. Tf Vd hade rätt till fast lön, rörlig lön samt 
andra ersättningar. den rörliga lönen hade en fastställd gräns på 
25 procent av den fasta lönen, pensionsersättningen var premie-
baserad. Övriga förmåner bestod av möjlighet till tjänstebil och 
sjukvårdsförsäkring.

Fd VD Patrik Boman 2011
Enligt de beslutade riktlinjerna för 2011 hade Vd, tillika koncern-
chef, rätt till fast lön, rörlig lön samt andra ersättningar. den rörliga 
lönen hade en fastställd gräns som motsvarar 30 procent av den 
fasta lönen. För 2011 utgick ingen rörlig ersättning. Vd patrik Bo-
man hade ett pensionsavtal där premien beräknades till 30 procent 
av den fasta årslönen. Vd hade i sitt anställningsavtal en ömsesidig 
uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets 
sida hade Vd patrik Boman rätt till sex månaders avgångsvederlag. 
detta var utöver lönen som erhölls under uppsägningstiden. Övriga 
förmåner bestod av tjänstebil och sjukvårdsförsäkring.

Övriga ledande befattningshavare
2012 ingår finanschef, informationschef, försäljningschef och 
hR-chef från moderbolaget i koncernledningen tillsammans med 
cheferna för de fem största regionerna samt chefen för blended 
delivery. Övriga ledande befattningshavare har haft rätt till fast 
lön, rörlig lön och andra ersättningar. den rörliga ersättningen är 
baserad på verksamhetsmål och ska enligt de beslutade riktlinjerna 
uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Med försäljnings-
chefen har avtal ingåtts där den rörliga ersättningen kan uppgå till 
maximalt 50 procent av den fasta lönen. För 2011 och 2012 utgår 
inga rörliga ersättningar. Avtalade pensionsavsättningar är enbart 
premiebaserade. Övriga förmåner består av möjlighet till tjänstebil 
och sjukvårdsförsäkring. Några avtal finns som frångår de nu aktu-
ella riktlinjerna avseende uppsägningsvillkor, ägarförändringar och 
rörlig ersättning då de ej omförhandlats efter inträde i koncernled-
ningen.

Medelantal anställda
2012  
Antal

Varav  
män1

2011  
Antal

Varav  
män*

Sverige 853 81% 875 81%

danmark 33 91% 41 92%

Finland 248 88% 292 85%

indien 58 88% 83 83%

Kina 42 – 137 79%

polen 87 86% 72 82%

Rumänien 9 – 40 63%

Singapore 37 91% 36 84%

USA – – 1 100%

Koncernen 1 368 83% 1 577 82%

varav moderbolaget (Sverige) 11 36% 14 45%

1 Andel män beräknas vid årets utgång

Ledande befattningshavare

2012 
Antal på  

balansdagen
Varav  
män

2011 
Antal på  

balansdagen
Varav  
män

Koncernen 

Styrelseledamöter 5 80% 6 83%

Övriga ledande befattningshavare 11 64% 7 86%

Moderbolaget

Styrelseledamöter 5 80% 6 83%

Övriga ledande befattningshavare 5 40% 3 67%

Not 3 – Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar, 
 fortsättning
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Not 4 – Revisionsarvoden

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Revisionsverksamhet inom revisionsuppdraget

KpMg 1 077 1 952 900 1 180

Andra revisionsbyråer 96 102 – –

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

KpMg 615 92 545 92

Andra revisionsbyråer – 51 – –

Skatterådgivning

KpMg 3 – – –

Andra revisionsbyråer 7 74 – –

Övriga tjänster

KpMg 634 19 607 –

Andra revisionsbyråer – 10 – –

Summa 2 432 2 300 2 052 1 272

Arvode relaterat till nyemissionen uppgår till 0,5 MSEK (-).

Not 5 – Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Vidarefakturerade kostnader och hyresintäkter 20 709 20 481 – –

Valutakursvinster 317 4 969 96 7

Valutakursförsluter – -4 013 -196 -87

Summa 21 026 21 437 -100 -80

Angivna valutakursdifferenser avser rörelsefordringar respektive rörelseskulder.

Not 6 – Finansiella poster

Koncernen 2012 2011

Ränteintäkter 1 898 1 806

Verkligt värde vinst derivat 368 222

Valutakursvinster – 4 245

Finansiella intäkter 2 266 6 273

Räntekostnader skulder redovisade till upplupet anskaffningsvärde -16 329 -19 448

Räntekostnader skulder redovisade till verkligt värde -366 -368

Verkligt värde förlust derivat -76 -1 704

Valutakursförluster -1 849 -3 811

Finansiella kostnader -18 620 -25 331

Finansiella poster -16 354 -19 058

Moderbolaget 2012 2011

Netto valutakursförändring -546 1 183

Ränteintäkter, koncernföretag 384 1 214

Övriga ränteintäkter 111 472

Övriga räntekostnader -3 068 -6 992

Netto övriga finansiella intäkter/kostnader -447 -509

Summa -3 566 -4 632

Resultat från andelar i koncernföretag och joint venture 2012 2011

Utdelning 4 815 2 358

Nedskrivningar -56 -225 000

Summa 4 759 -222 642
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Not 7 – Bokslutsdispositioner

Moderbolaget 2012 2011

Förändring överavskrivningar 82 -646

Förändring periodiseringsfond 5 191 1 026

Erhållna koncernbidrag 228 86 079

lämnade koncernbidrag -19 827 -55 374

Summa -14 326 31 085

Not 8 – Skatter

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Aktuell skatt -10 185 -5 670 -686 –

Skatt hänförlig till tidigare år – 371 – 5

Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år -21 466 – – –

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -2 604 7 479 73 120

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag 8 941 -1 956 4 602 –

Summa -25 314 224 3 989 125

Skatt avseende poster som redovisats  
i övrigt totalresultat och direkt mot eget kapital

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Skatteeffekt säkring valutarisk utländska verksamheter i övrigt 
totalresultat -619 58 – –

Skatteeffekt emissionskostnader i eget kapital 2 564 – 2 564 –

Summa 1 945 58 2 564 –

Skillnad mellan skatt i resultaträkning och skatt  
baserad på moderbolagets gällande skattesats

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Resultat före skatt -27 773 -144 437 -26 032 -230 311

Skatt enligt gällande skattesats 7 304 37 987 6 846 60 572

Skatt hänförlig till tidigare år -21 466 371 – 5

Effekt av ändrad skattesats Sverige -4 070 – -1 599 –

Källskatt utdelning från utlandet -686 – -686 –

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -4 423 -33 861 -1 784 -60 998

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 50 18 1 277 632

Skatt schablonränta periodiseringsfonder -123 -160 -65 -86

Ej aktiverad skattefordran -837 -3 653 – –

Effekt av utländska skattesatser -1 063 -478 – –

Skatt på årets resultat enligt resultaträkning -25 314 224 3 989 125

Skattesats
Moderbolagets gällande skattesats uppgår till 26,3 procent (26,3). Koncernens effektiva skattesats uppgår till -90,9 procent (0,1). 
2012 års skatt påverkas av engångseffekter om totalt -25,6 MSEK relaterade till omvärdering av uppskjuten skattefordran och skatteskuld  
på grund av förändrad bolagsskattesats i Sverige och korrigering av uppskjuten skattefordran från tidigare år.
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Not 9 – Resultat per aktie

Koncernen

2012 2011

Aktiedata, före utspädning

Resultat per aktie, SEK -0,67 -2,58

Eget kapital per aktie, SEK 4,49 20,83

Antal aktier vid årets början 36 087 899 36 087 899

Nyemission 144 351 596 –

Antal aktier vid årets slut 180 439 495 36 087 899

genomsnittligt antal aktier 79 383 831 55 850 320

Aktiedata, efter utspädning

Resultat per aktie, SEK -0,67 -2,58

Eget kapital per aktie, SEK 4,49 20,83

genomsnittligt antal aktier 79 383 831 55 850 320

Årets resultat -53 087 -144 213

historiska uppgifter avseende genomsnittligt antal aktier och resultat per aktie har räknats om till följd 
av nyemissionen i enlighet med iAS 33. Omräkningseffekten uppstår då teckningskursen understiger 
marknadskursen per avskiljningsdatumet för teckningsrätterna.

Not 10 – goodwill

Goodwill

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 1 154 996 1 168 750 63 051 63 051

Omräkningsdifferenser -14 305 -13 754 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 140 691 1 154 996 63 051 63 051

ingående av- och nedskrivningar -366 182 -244 995 -21 542 -15 237

Årets avskrivningar – – -6 305 -6 305

Årets nedskrivningar – -125 000 – –

Omräkningsdifferenser 10 682 3 813 – –

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -355 500 -366 182 -27 847 -21 542

Redovisat värde 785 191 788 814 35 204 41 509

Nedskrivningsprövning
Koncernens goodwill kontrolleras årligen, eller då tecken på 
nedgång finns, för att undersöka om det finns någon indikation 
på nedskrivningsbehov. detta görs genom att fastställa de kas-
sagenererande enheternas återvinningsvärde, på vilka goodwill är 
fördelat, genom beräkning av nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärde diskonteras framtida kassaflöden. Nedan beskrivs 
vilka antaganden och bedömningar som är gjorda i samband med 
nedskrivningstest. Samtliga antaganden och parametrar i nedskriv-
ningsprövningarna är generella för de kassagenererande enheterna. 

Kassaflödesprognosen och nedskrivningsprövningen baseras 
på detaljerade antaganden för de fem kommande åren med 
utgångspunkt från den av styrelsen fastställda budgeten. Antalet 
prognosperioder är antaget till oändlighet, där de kassaflöden som 
ligger längre fram än fem år har getts en årlig tillväxttakt om 2 
procent (2).

den framtida utvecklingen har beräknats baserad på prognosti-
serad tillväxt och vinst i de aktuella enheterna. Som grund för detta 
ligger cybercoms uppfattning om volymtillväxt och utveckling av 
såväl timpriser som projektintäkter samt den egna konkurrenskraf-
ten. dessa baseras i sin tur delvis på externa analyser av oberoende 
analysinstitut i kombination med cybercoms historiska utveckling, 
marknadsstrategier, förändringar i kundstruktur och dylikt.

då rörelsens kassaflöden prognostiseras utan beaktande av 
finansiella poster ska den kalkylränta som tillämpas för diskontering 
av kassaflödena återspegla en vägd kapitalkostnad för eget kapital 

samt lånefinansiering, så kallad Weighted Average cost of capital 
(WAcc). För bestämning av WAcc erfordras bedömning av: 
   
- Skuldsättningsgrad (finansieringsmix)
- Avkastningskrav på eget kapital
- Kostnad för långfristig lånefinansiering

WAcc uppgår till 9,3 procent (9,3) efter skatt vilket är den diskon-
teringsränta som har använts vid beräkningarna. diskonteringsrän-
tan före skatt uppgår till 10,9 procent (11,5).

För samtliga kassagenererande enheter överstiger återvinnings-
värdet det redovisade värdet. Företagsledningen bedömer att en 
rimlig och möjlig förändring i de viktiga antaganden som anges 
inte skulle ha sådan effekt att de var och en för sig skulle reducera 
återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än redovisat värde. 

Nedskrivning 2011
Sedan cybercom förvärvade bolaget plenware Oy med verksamhet 
i Finland, Estland, Rumänien och Kina 2008, har marknadsförutsätt-
ningarna väsentligt förändrats relaterat till de stora förändringarna 
som den finska telekomindustrin genomgått. dessa förändrade 
marknadsförutsättningar föranledde under 2011 en prövning av 
goodwillvärdet från förvärvet av plenware Oy, och resulterade i 
en nedskrivning om 125 MSEK, varav 7,3 MSEK avsåg Rumänien 
och 117,7 MSEK avsåg Finland vilka båda redovisades i segmentet 
Finland.
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Fördelning goodwill per kassagenererande enhet

Koncernen

2012 2011

cybercom Sweden 652 807 652 807

cybercom Singapore 38 283 38 283

cybercom danmark 10 997 11 455

cybercom Finland 83 104 86 269

Summa 785 191 788 814

Not 11 – Övriga immateriella anläggningstillgångar

Koncernen 2012
Egenutvecklad 
programvara

Kund- 
relationer

Varu- 
märken Patent

ingående anskaffningsvärde 4 538 126 800 30 826 1 334

Försäljningar/utrangering -1 218 – – –

Omräkningsdifferenser -122 -2 578 -984 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 198 124 222 29 842 1 334

ingående avskrivningar -3 449 -81 771 -29 493 -1 307

Årets av- och nedskrivningar -676 -8 106 -400 -27

Försäljningar/utrangering 812 – – –

Omräkningsdifferenser 115 2 058 984 –

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 198 -87 819 -28 909 -1 334

Redovisat värde 0 36 403 933 0

Koncernen 2011
Egenutvecklad 
programvara

Kund- 
relationer

Varu- 
märken Patent

ingående anskaffningsvärde 5 444 122 170 32 426 1 334

Försäljningar/utrangering -885 – – –

Omräkningsdifferenser -21 4 630 -1 600 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 538 126 800 30 826 1 334

ingående avskrivningar -2 662 -49 036 -11 267 -1 295

Årets av- och nedskrivningar -1 375 -25 194 -18 461 -12

Försäljningar/utrangering 565 – – –

Omräkningsdifferenser 23 -7 541 235 –

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 449 -81 771 -29 493 -1 307

Redovisat värde 1 089 45 029 1 333 27

Licensrättigheter

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 40 451 23 838 20 933 8 729

inköp 4 803 16 784 2 210 12 204

Försäljningar -394 – – –

genom avyttring av dotterföretag -191 – – –

Omklassificering – – – –

Omräkningsdifferenser -650 -171 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 44 019 40 451 23 143 20 933

ingående avskrivningar -20 188 -16 390 -5 150 -2 906

Årets avskrivningar -5 402 -3 663 -4 026 -2 164

Försäljningar 237 – – –

genom avyttring av dotterföretag 188 – – –

Omklassificering – -260 – -80

Omräkningsdifferenser 479 125 – –

Utgående ackumulerade avskrivningar -24 686 -20 188 -9 176 -5 150

Redovisat värde 19 333 20 263 13 967 15 783

Not 10 – goodwill, fortsättning
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Kundrelationer till ett redovisat värde om 11,9 MSEK (14,8) har en 
återstående avskrivningstid om 5 år (6) och kundrelationer till ett 
redovisat värde om 24,5 MSEK (30,2) har en återstående avskriv-
ningstid om 4 år (5).

Nedskrivning 2011
Som en effekt av de förändringar som skedde på den finska tele-
kommarknaden under 2011 skrevs kundrelationer avseende Nokia 

Not 12 – Materiella anläggningstillgångar

ned med 16 MSEK, samt även varumärket plenware med 10 MSEK 
vilket medförde att hela värdet för varumärket plenware var avskri-
vet vid 2011 års slut. Vid beräkning av tillgångarnas nyttjandevärde 
användes en diskoteringsränta om 9,3 procent efter skatt (11,5 
procent före skatt). Tillgångarna tillhörde segmentet Finland.

Inventarier

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 115 806 115 739 2 707 2 596

inköp 11 453 11 674 53 111

Försäljningar och utrangeringar -3 756 -10 944 -41 –

genom avyttring av dotterföretag -4 930 – – –

Omklassificering -37 – – –

Omräkningsdifferenser -3 052 -663 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 115 484 115 806 2 719 2 707

ingående avskrivningar -86 096 -79 189 -1 955 -1 767

Årets avskrivningar -14 515 -16 442 -188 -188

Försäljningar och utrangeringar 2 590 9 117 7 –

genom avyttring av dotterföretag 4 229 – – –

Omräkningsdifferenser 2 314 418 – –

Utgående ackumulerade avskrivningar -91 478 -86 096 -2 136 -1 955

Redovisat värde 24 006 29 710 583 752

i tabellen för inventarier ingår anläggningstillgångar vilka är klassificerade som finansiell leasing med 6,5 MSEK (4,7).   
Se även not 27 leasing.

Byggnader

Koncernen

2012 2011

ingående anskaffningsvärde 2 741 3 196

inköp – –

Omräkningsdifferenser -259 -455

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 482 2 741

ingående avskrivningar -92 -43

Årets avskrivningar -53 -59

Omräkningsdifferenser 13 10

Utgående ackumulerade avskrivningar -132 -92

Redovisat värde 2 350 2 649

Not 11 – Övriga immateriella anläggningstillgångar, fortsättning
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Not 13 – Finansiella anläggningstillgångar

Koncernen 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 849 1 061

inköp 872 –

Försäljning/Amortering -107 -204

Omräkningsdifferenser -10 -8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 604 849

ingående nedskrivningar -666 –

Årets nedskrivningar 87 -666

Utgående ackumulerade nedskrivningar -579 -666

Redovisat värde 1 025 183

Moderbolaget 2012 2011

Andelar i koncernföretag

ingående anskaffningsvärde 1 134 925 888 918

Aktieägartillskott, netto 6 413 246 007

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 141 338 1 134 925

ingående nedskrivningar -463 296 -238 296

Årets nedskrivningar -56 -225 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar -463 352 -463 296

Bokfört värde andelar i koncernföretag 677 986 671 629

Bokfört värde andelar i joint venture 667 667

Finansiell placering 849 –

Redovisat värde 679 502 672 296

Under 2012 har nedskrivning gjorts med 56 kSEK, vilket avser ett lämnat aktieägartillskott till ett dot-
terföretag utan verksamhet. Under 2011 skrevs aktierna i cybercom Finland ned med 225 000 kSEK, 
då det bokförda värdet översteg dess nyttjandevärde. Vid beräkning av tillgångarnas nyttjandevärde 
användes en diskonteringsränta om 9,3 procent efter skatt (11,5 procent före skatt).

I koncernen ingående dotterföretag Org.nr Säte

Kapital- och röstandel i % Antal andelar Redovisat värde

2012 2011 2012 2011 2012-12-31 2011-12-31

cybercom consulting AB 556497-0787 Stockholm 100 100 1 001 1 001 450 120 450 120

cybercom Sweden AB 556254-0673 Stockholm 100 100 – – – –

cybercom poland Sp. Z o.o 0000036076 polen 100 100 – – – –

cybercom Romania  
holding AB 556788-5909 Stockholm 100 100 – – – –

cybercom Romania S.R.l1 19217664 Rumänien 100 100 – – – –

cybercom china holding AB2 556788-6006 Stockholm – 100 – – – –

cybercom iT Services  
china ltd2 66215339-9 Kina – 100 – – – –

cybercom iS/iT Services AB 556544-6225 Stockholm 100 100 1 000 1 000 120 120

cybercom group Stockholm AB 556551-4493 Stockholm 100 100 1 000 1 000 120 120

cybercom Nord AB 556554-8673 Stockholm 100 100 1 000 1 000 120 120

cyber com consulting A/S 25795938 danmark 100 100 5 549 5 549 14 806 14 806

cybercom Netcom consultants AB 556359-1097 Stockholm 100 100 5 000 5 000 42 787 42 787

cybercom Singapore pTE ltd 199707629N Singapore 100 100 – – – –

cybercom Finland Oy 1516651-3 Finland 100 100 1 371 320 1 371 320 169 912 163 555

Redovisat värde i moderbolaget 677 986 671 629

1 Bolag som under 2013 kommer att likvideras
2 Bolag som under 2012 har avyttrats
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Not 14 – Andelar i joint venture

Koncernen har ett innehav på 49,5 procent (50) i ett joint venture i indien, cybercom datamatics infor-
mation Solutions ltd, organisationsnummer U72900Mh2000pTc123469 med säte i Mumbai. Följande 
belopp ingår i koncernens balans- och resultaträkning och utgör koncernens innehav av 49,5 procent 
(50) av tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i detta joint venture.

Innehav i joint venture 2012 2011

Tillgångar

Anläggningstillgångar 3 166 3 648

Omsättningstillgångar 12 563 13 625

15 729 17 273

Skulder

långfristiga skulder – –

Kortfristiga skulder 2 707 1 087

2 707 1 087

Nettotillgångar 13 022 16 186

intäkter 11 682 15 473

Kostnader -8 628 -12 644

Årets resultat 3 054 2 829

de kortfristiga skulderna består bland annat av ett banklån om 1 695 kSEK (–) där joint venture bola-
gets anläggnings- och rörelsetillgångar är ställda som säkerhet.

det finns inte några eventualförpliktelser som härrör från koncernens intresse i detta joint venture. 
inte heller har detta joint venture några eventualförpliktelser.   
 

Not 15 – Kundfordringar

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Kundfordringar 367 020 248 777 – –

Osäkra kundfordringar

ingående balans -19 154 -3 166 – –

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar 4 915 1 865 – –

Konstaterade kundförluster 8 378 2 258 – –

genom avyttring av dotterföretag 4 803 – – –

Årets nedskrivningar -1 372 -19 689 – –

Omräkningsdifferenser 196 -422 – –

Utgående balans -2 234 -19 154 – –

Kundfordringar netto 364 786 229 623 – –

Ökningen av kundfordringarna är främst relaterat till avslut av factoring i form av fakturaförsäljning i den svenska verksamheten.

Not 16 – Övriga fordringar

Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Upparbetad men ej fakturerad tid 48 013 46 429 – –

Övriga poster 4 171 9 737 28 3 277

Summa 52 184 56 166 28 3 277
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Not 17 – Förutbetalda kostnader

Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda hyror 645 956 10 10

Förutbetalda leasingavgifter 237 1 880 – –

Förutbetalda försäkringspremier 6 699 3 784 69 407

Förutbetalda tjänster och arvoden 1 105 2 934 112 431

Förutbetalda räntekostnader 278 99 – –

Förutbetalda licensavgifter 3 097 1 517 400 73

Förutbetald datakommunikation 504 37 – –

Övriga poster 8 053 7 600 347 474

Summa 20 618 18 807 938 1 395

Not 18 – Eget kapital

per 31 december 2012 omfattar det registrerade aktiekapitalet 180 439 495 stycken aktier 
(36 087 899). Aktiernas kvotvärde är 0,25 (1), aktiens kvotvärde sänktes enligt beslut på extra bolags-
stämma den 1 oktober 2012 för att möjliggöra nyemissionen. Samtliga aktier är fullt betalda. 

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella 
rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta 
än svenska kronor, vilken är den valuta koncernens finansiella rapporter presenteras i. Vidare består 
omräkningsreserven av valutakursdifferenser som uppstår vid omvärdering av skulder som upptagits 
som säkrings instrument av en nettoinvestering i en utländsk verksamhet. 

Omräkningsreserv i eget kapital

Koncernen

2012 2011

ingående balans 522 17 000

Säkring valutarisk utländska verksamheter 2 353 -221

Skatteeffekt säkring valutarisk utländska verksamheter -619 58

Årets förändring av omräkningsreserv -8 145 -16 315

Utgående balans -5 889 522

Not 19 – Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar

Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ej avdragsgilla avskrivningar på inventarier 2 199 3 996 – –

Kapitalförsäkring samt löneskatt 989 940 989 940

Reserveringar 3 704 4 981 23 –

Förvärvad inkråmsgoodwill 142 24 714 – –

Underskottsavdrag 16 912 9 999 7 167 –

Övrigt 825 1 085 – –

Summa uppskjutna skattefordringar 24 771 45 715 8 179 940

Uppskjutna skatteskulder

Ackumulerade överavskrivningar -487 -1 666 – –

periodiseringsfonder -5 033 -7 858 – –

Varumärke -205 -841 – –

Kundrelationer -8 260 -9 994 – –

Summa uppskjutna skatteskulder -13 985 -20 359 – –

Uppskjuten skatt netto 10 786 25 356 8 179 940

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader 
avseende ovanstående poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar. Årets skatt påverkas av engångs-
effekter om totalt -25,6 MSEK relaterade till omvärdering av uppskjuten skattefordran och skatteskuld på grund av förändrad bolagsskat-
tesats i Sverige och korrigering av uppskjuten skattefordran från tidigare år. Förändringarna har redovisats i årets totalresultat med undantag 
för skatt på emissionskostnader som redovisats i eget kapital, se not 8.
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I balansräkningen inkluderas följande

Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Uppskjuten skattefordran som nyttjas efter mer än 12 månader 2 096 37 771 990 940

Uppskjuten skatteskuld att betala efter mer än 12 månader -7 506 -15 033 – –

Förändring uppskjuten skatt, netto

Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

ingående balans, netto 25 356 18 627 940 819

genom avyttring av dotterföretag -1 235 – – –

Förändring i årets totalresultat -15 748 5 581 4 675 121

Förändring direkt mot eget kapital 2 564 – 2 564 –

Omräkningsdifferens -151 1 148 – –

Utgående balans, netto 10 786 25 356 8 179 940
 
Underskottsavdrag 
Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att dessa kan nyttjas mot skattepliktiga 
inkomster. de slutliga år dessa underskottsavdrag kan nyttjas visas nedan.   
 

Förfalloår för underskottsavdrag

Koncernen Moderbolaget

Underskottsavdrag Skatteeffekt Underskottsavdrag Skatteeffekt

2014 1 674 354 – –

Obegränsad nyttjandetid 77 685 16 558 32 574 7 166

Totalt 79 359 16 912 32 574 7 166

Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej redovisats uppgår till – kSEK (18 036) med en skatteeffekt på – kSEK (4 508) då 
dessa underskott hörde till den avyttrade verksamheten i Kina.

Not 20 – Övriga långfristiga skulder

Not 21 – checkräkningskredit

Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Banklån 105 000 105 904 – –

Finansiell leasing 4 106 1 776 – –

Skuld till auSystems tidigare aktieägare 1 982 6 493 – –

Övrigt 1 725 862 1 535 671

Summa 112 813 115 035 1 535 671

Banklån förfaller fram till 2015 och löper med 3 månaders ränta med STiBOR 3M som räntebas.

cybercom har en beviljad checkräkningskredit om 100 MSEK (–), varav nyttjat belopp per 31 december 2012 uppgick till 13,2 MSEK (–). Från 
och med 1 april 2013 uppgår det beviljade beloppet till 75 MSEK.

Not 19 – Uppskjuten skatt, fortsättning
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Not 22 – Omstruktureringsreserv

Förändring omstruktureringsreserv

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Redovisat värde vid årets början 8 055 4 208 3 388 –

Avsättningar som gjorts under året 33 397 20 291 634 7 600

Belopp som tagits i anspråk under året -10 261 -15 406 -3 054 -4 212

Outnyttjade belopp som återförts under året -1 632 -1 040 -334 –

Omräkningsdifferens -142 2 – –

Totalt redovisat värde vid årets slut 29 417 8 055 634 3 388

Åtgärdsprogrammet som genomfördes under 2011 har avslutats. de totala kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppgick till 28,0 MSEK. 
Under 2012 genomfördes ett nytt åtgärdsprogram vilket medförde avsättningar om 28,4 MSEK samt avveckling av verksamheten i Rumänien 
som medförde avsättning om 5,0 MSEK. Utbetalningar uppgick till 10,3 MSEK (15,4) för helåret. de förväntade utbetalningarna för 2013 
uppgår till 29,4 MSEK.

Not 23 – Övriga kortfristiga skulder

Not 24 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Banklån 21 695 92 362 – 50 000

Fakturabelåning 30 190 – – –

derivat 1 386 1 745 – –

Finansiell leasing 2 392 2 948 – –

Moms, källskatt 30 939 26 950 1 110 –

Övriga kortfristiga skulder 16 807 21 025 611 651

Summa 103 409 145 030 1 722 50 651

den del av banklånet som förfaller inom 12 månader löper med 3 månadersränta med STiBOR 3M som räntebas.

Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Upplupna löner 9 486 13 391 – 949

Upplupna semesterlöner 60 762 61 170 786 1 128

Upplupna sociala avgifter 29 913 33 430 820 972

Upplupna räntekostnader 862 2 421 – 419

Upplupna externa tjänster 18 948 10 827 1 814 1 900

Övriga poster 10 911 10 096 987 1 966

Summa 130 882 131 335 4 407 7 334
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Not 25 – Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder per värderingskategori.

Koncernen 2012-12-31
Låne- och  

kundfordringar Övriga skulder

Finansiella tillgångar 
och skulder värde- 

rade till verkligt 
värde via resultatet

Summa  
redovisat och  
verkligt värde

deposition hyresavtal, not 13 49 49

Finansiell placering, VKN 2, not 13 849 849

Onoterade aktier, VKN 3, not 13 127 127

Kundfordringar, not 15 364 786 364 786

Upparbetad men ej fakturerad tid, not 16 48 013 48 013

Kortfristiga placeringar, not 31 8 109 8 109

Kassa och bank, not 31 12 230 12 230

Summa 433 187 976 434 163

långfristiga lån- och leasingskulder, not 20 109 106 109 106

Kortfristiga lån- och leasingskulder, not 23 24 087 24 087

Fakturabelåning, not 23 30 190 30 190

Nyttjad checkräkningskredit, not 21 13 161 13 161

leverantörsskulder 89 959 89 959

derivat, VKN 2, not 23 1 386 1 386

Upplupna räntekostnader, not 24 862 862

Summa 267 365 1 386 268 751

Koncernen 2011-12-31
Låne- och  

kundfordringar Övriga skulder

Finansiella tillgångar 
och skulder värde- 

rade till verkligt 
värde via resultatet

Summa  
redovisat och  
verkligt värde

lån till anställd, not 13 72 72

Onoterade aktier, VKN 3, not 13 111 111

Kundfordringar, not 15 229 623 229 623

Upparbetad men ej fakturerad tid, not 16 46 429 46 429

Kortfristiga placeringar, not 31 4 002 4 002

Kassa och bank, not 31 58 374 58 374

Summa 338 500 111 338 611

långfristiga lån- och leasingskulder, not 20 107 680 107 680

Kortfristiga lån- och leasingskulder, not 23 95 310 95 310

leverantörsskulder 95 995 95 995

derivat, VKN 2, not 23 1 745 1 745

Upplupna räntekostnader, not 24 2 421 2 421

Summa 301 406 1 745 303 151



Finansiella rapporter 65Cybercom Årsredovisning 2012

Not 25 – Finansiella tillgångar och skulder, fortsättning

Värderingskategorier, nivåer (VKN)
Verkligt värde för de finansiella instrumenten bestäms utifrån tre kategorier. 
Nivå 1: Enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument. 
Nivå 2: Utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. 
Nivå 3: Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.

Fastställande av verkligt värde
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella instrument som 
redovisas.

Långfristiga fordringar, lån till anställd samt värdepapper
Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att beräkna framtida kassaflöden. 
i värderingsbedömningen vägs värdet vid eventuellt genomförda transaktioner in.

Finansiella placeringar, derivatinstrument
det verkliga värdet för valutakontrakt och ränteswappar baseras på förmedlande kreditinstituts värdering.

Räntebärande skulder, lån
Verkligt värde för finansiella skulder som inte är derivatinstrument beräknas baserat på framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta 
diskonterade till aktuell marknadsränta på balansdagen.

Räntebärande skulder, leasing
Verkligt värde är baserat på nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade till marknadsränta för liknande leasingavtal.

Kundfordringar och leverantörsskulder
För kundfordringar och leverantörsskulder anses det redovisade värdet reflektera det verkliga värdet.

Not 26 – Riskexponering och riskhantering 

cybercom är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av 
finansiella risker.

Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat 
och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, ränteni-
våer, refinansierings- och kreditrisker. Koncernens finanspolicy 
för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och 
bildar ett ramverk av riktlinjer och regler. Ansvaret för koncernens 
finansiella transaktioner hanteras centralt inom moderbolaget. den 
övergripande målsättningen är att minimera negativa effekter på 
koncernens resultat.

Likviditets- och finansieringsrisk
likviditetsrisk är risken för att koncernen kan få problem att fullgöra 
sina skyldigheter som är förknippade med finansiella skulder. 
Koncernen har rullande 26-veckors likviditetsplanering som omfat-
tar alla koncernens enheter, planeringen uppdateras veckovis. 

likviditetsplanering används för att hantera likviditetsrisken och 
kostnaden för finansiering av koncernen. Målsättningen är att 
koncernen skall kunna klara sina finansiella åtaganden i uppgångar 
såväl som i nedgångar utan betydande oförutsebara kostnader och 
utan att riskera koncernens rykte. Koncernens policy är att minimera 
upplåningsbehovet genom att använda överskottslikviditet inom 
koncernen genom cash pools. Koncernen använde sig tidigare av 
factoring i form av fakturaförsäljning för vissa stora kunder i Sverige, 
under 2012 har denna utfasats. likviditetsriskerna för koncernen 
hanteras centralt inom moderbolaget.

cybercom har en beviljad checkräkningskredit om 100 MSEK, 
varav nyttjat belopp per 31 december 2012 var 13,2 MSEK (–). 
cybercoms finansiella skulder uppgick till årsskiftet till 268,8 MSEK 
(303,2) och förfallostrukturen framgår av tabellen nedan. Framtida 
amorteringar och räntebetalningar på låneskulden beräknas på basis 
av växelkurs och räntesats per balansdagen.

Koncernen
Original 
Valuta

2012-12-31 2011-12-31

Total 0–1 år 1–3 år 3–5 år Total 0–1 år 1–3 år 3–5 år

Banklån EUR – – – – 82 811 24 652 46 924 11 235

Banklån SEK 134 127 23 818 110 309 – 127 322 74 763 42 487 10 072

Banklån iNR 1 695 1 695 – – – – – –

derivat SEK 958 634 324 – 857 431 426 –

checkräkningskredit SEK 13 161 13 161 – – – – – –

Fakturabelåning SEK 30 190 30 190 – – – – – –

leverantörsskulder Se tabell nedan 89 959 89 959 – – 95 995 95 995 – –

Finansiella leasingskulder EUR/plN 7 165 2 617 4 548 – 5 465 3 370 2 095 –

Summa 277 255 162 074 115 181 – 312 450 199 211 91 932 21 307
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lånefinansieringen kräver att vissa nyckeltal uppfylls, så kallade 
covenanter. Nyckeltalen beräknas utifrån cybercoms resultat, finans-
netto och skuldsättningsgrad. cybercom analyserar dessa nycketal 
löpande. cybercom uppfyller de gränser som covenanterna anger. 

Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på eller framtida 
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i marknadspriset. Marknadsrisker indelas av iFRS i tre 
typer, valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. de marknadsrisker 
som främst påverkar koncernen är ränterisker och valutarisker. 

Ränterisk
Ränterisk är risken för att värdet på finansiella instrument varierar 
på grund av förändringar i marknadsräntor. Ränterisk kan leda till 
förändring i kassaflöden. En betydande faktor som påverkar ränteris-
ken är räntebindningstiden. cybercoms lånefinansiering löper med 
tre månaders ränta. För säkring av osäkerheten i mycket sannolika 
prognostiserade ränteflöden avseende upplåning till rörlig ränta 
används till viss del ränteswappar där cybercom erhåller rörlig ränta 
och betalar fast ränta över lånets löptid, per 31 december 2012 var 
50 MSEK (70) av lånet säkrat. En ränteförändring på 100 räntepunk-
ter per balansdagen skulle, med tabellen ovan som utgångspunkt 
och före beaktande av ränteswappar, påverka koncernens framtida 
resultat och egna kapital med 1,7 MSEK (0,9), samt efter beaktande 
av ränteswappar med 1,3 MSEK (0,5). Känslighetsanalysen grundar 
sig på att alla andra faktorer (till exempel valutakurser) förblir 

oförändrade.
Valutarisk
Risken att verkliga värden och kassaflöden avseende finansiella instru-
ment kan fluktuera när värdet på främmande valutor förändras kallas 
valutarisk. cybercom är exponerad för olika typer av valutarisker. den 
främsta exponeringen härrör från koncernens försäljning och inköp 
i utländska valutor. dessa valutarisker består dels av risk för fluk-
tuationer i värdet av kundfordringar och leverantörsskulder, dels av 
valutarisken i förväntade och kontrakterade betalningsflöden. dessa 
risker benämns transaktionsexponering. cybercom har som policy 
att endast säkra befintliga och väl kända valutaflöden, främst vissa 
kundkontrakt. Valutasäkring sker dock i mycket begränsad omfatt-
ning. cybercom säkrar inga prognostiserade valutaflöden. cybercom 
strävar alltid efter att i möjligaste mån matcha intäkter och kostnader 
i samma valuta. 

Valutarisker återfinns också vid omräkning av utländska dotterfö-
retags tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta, 
så kallad omräkningsexponering. cybercom var tidigare också utsatt 
för valutarisker med avseende på betalningsflöden för lån i utländsk 
valuta. i redovisningen tillämpas säkringsredovisning när kraven för 
detta är uppfyllda. i koncernens resultaträkning ingår valutakursdif-
ferenser med 0,3 MSEK (1,0) i rörelseresultatet och med -1,8 MSEK 
(0,4) bland finansiella poster.  

Transaktionsexponering
cybercoms transaktionsexponering fördelar sig per balansdagen på 
följande valutor, belopp i kSEK omräknat till balansdagskursen.

Valuta

2012-12-31 2011-12-31

Kund - 
ford ringar

Övriga 
fordringar

Leverantörs-
skulder

Övriga  
skulder Summa

Kund - 
ford ringar

Övriga 
fordringar

Leverantörs-
skulder

Övriga  
skulder Summa

SEK 311 498 42 438 -75 716 -227 441 50 779 177 997 28 492 -75 845 -149 136 -18 492

chF 547 811 – – 1 358 – – – – –

cNy – – – – – 1 841 2 565 – – 4 406

dKK 6 787 0 -1 074 -286 5 427 10 047 -387 -1 523 -608 7 529

EUR 28 249 1 505 -9 970 -863 18 921 17 591 13 298 -15 106 -80 050 -64 267

gBp – – – – – – – -50 – -50

iNR – – -8 -1 695 -1 703 – – -31 – -31

NOK 304 286 – – 590 1 126 – – -293 833

plN 1 329 72 -638 – 763 1 078 16 -335 – 759

RON – – – – 0 – – -21 – -21

Sgd 77 – -140 – -63 348 – – -24 324

USd 15 995 1 630 -2 413 -40 15 172 19 595 4 061 -3 084 -3 190 17 382

Summa 364 786 46 742 -89 959 -230 325 91 244 229 623 48 045 -95 995 -233 301 -51 628

Känslighet mot transaktionsexponering
Med transaktionsexponeringen per 31 december 2012 som bas och exklusive eventuella valutasäkringar skulle cybercoms resultat påverkas 
med 4,0 MSEK (3,3) om valutakurserna mot den svenska kronan skulle förändras med 10 procent.

Omräkningsexponering
Utländska nettotillgångar i koncernen fördelar sig på följande valutor.

Original  
valuta

2012-12-31 2011-12-31

Nettoinvestering
Säkrad  

nettoinvestering Nettoexponering Nettoinvestering
Säkrad  

nettoinvestering Nettoexponering

cNy – – – -1 294 – -1 294

dKK 38 927 – 38 927 43 559 – 43 559

EUR 132 386 – 132 386 131 755 -78 266 53 489

iNR 13 021 – 13 021 16 186 – 16 186

plN 9 606 – 9 606 7 022 – 7 022

RON 1 154 – 1 154 -563 – -563

USd 21 734 – 21 734 31 612 – 31 612

Summa 216 828 – 216 828 228 277 -78 266 150 011

Not 26 – Riskexponering och riskhantering, fortsättning
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Känslighet för omräkningsexponering
Koncernens eget kapital skulle påverkas med 21,7 MSEK (15,0) om 
den svenska kronan skulle förändras med 10 procent mot samtliga 
de valutor cybercom har omräkningsexponering, baserat på expo-
neringen per 31 december 2012 inklusive säkringar men exklusive 
eventuella effekter i eget kapital till följd av valutaomräkning av 
andra poster ingående i årets resultat.

delar av nettoinvesteringen i EUR säkrades tidigare genom att 
cybercom även hade lån i EUR. det redovisade värdet på lånet den 
31 december 2011 var 78,3 MSEK. En valutakursvinst om 1,7 MSEK 
(0,2) efter skatt har redovisats i omräkningsreserven i eget kapital i 
samband med omräkning av lånet till SEK. Avseende säkringsredo-
visning, se vidare not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Kreditrisk
Risken att cybercoms kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill 
säga att betalning inte erhålls från kunderna, utgör en kundkredi-
trisk. cybercom har historiskt sett haft mycket låga kreditförluster, 
under 2011 drabbades dock två stora kunder till cybercom av 
problem vilket medförde reserveringar för osäkra kundfordringar 
om 19,7 MSEK. Under 2012 har 8,4 MSEK av dessa konstaterats, 
4,9 MSEK avyttrats i samband med försäljningen av verksamheten i 
Kina samt 4,9 MSEK influtit. huvuddelen av koncernens kunder är 
välrenommerade bolag och myndigheter med hög kreditvärdighet. 
cybercom har även som policy att kreditkontrollera sina kunder, 
varvid information om kundernas finansiella ställning inhämtas från 
ett kreditupplysningsföretag. cybercom gör dock ingen kreditklassi-
ficering utifrån detta. cybercom har fastställda regler för hur osäkra 
fordringar skall hanteras, nedskrivning av förfallna kundfordringar 
görs efter individuell bedömning.  

den maximala kreditriskexponeringen överensstämmer med 
redovisat värde.

Åldersanalys, förfallna ej nedskrivna fordringar

2012-12-31
Redovisat värde

2011-12-31
Redovisat värde

Ej förfallna kundfordringar 312 225 202 607

Förfallna 1-30 dagar 50 566 23 999

Förfallna 31-90 dagar 745 2 295

Förfallna > 90 dagar 1 250 722

Summa 364 786 229 623

cybercom har inga säkerheter att ta i anspråk för de förfallna 
kundfordringarna.

Förvaltning av kapital
cybercom definierar sitt förvaltade kapital som eget kapital i 
koncernen. det är nödvändigt för cybercom att ha en robust eko-
nomisk ställning och god likviditet. detta ger det ekonomiska hand-
lingsutrymme och oberoende som krävs för att bedriva verksamhet 
och hantera variationer i behovet av sysselsatt kapital samt dra nytta 
av affärsmöjligheter. cybercoms kapitalstruktur och utdelningspolicy 
beslutas av styrelsen som under 2011 fattade beslut om skuldsätt-
ningspolicy och utdelningspolicy. 

Förvaltningen av kapitalstrukturen syftar till att skapa balans 
mellan eget kapital, lånefinansiering och likviditet så att cybercom 
säkrar finansiering av verksamheten till en rimlig kapitalkostnad. 
cybercom strävar efter att finansiera tillväxt, normala investeringar 
och utdelningar till aktieägarna genom att generera ett tillräckligt 
positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Utdelningspolicy
cybercom ska betala en utdelning till sina aktieägare på minst 30 
procent av nettoresultatet, under förutsättning att inga särskilda 
överväganden föreligger när det gäller bolagets finansiella situation 
eller planer. Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning 
sker för räkenskapsåret 2012 (0 SEK per aktie 2011). 

Skuldsättningspolicy
cybercom ska ha en nettoskuld över tiden, inte överstigande 30 
procent av det egna kapitalet. 2012 uppgår nettoskulden till 19 
procent (19) av det egna kapitalet. 

Not 26 – Riskexponering och riskhantering, fortsättning

Not 27 – leasing

Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelar sig enligt tabellen.

Operationell leasing

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Förfaller till betalning inom ett år 35 537 34 047 41 41

Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 64 609 49 833 165 165

Förfaller till betalning senare än fem år 339 1 400 41 41

Summa 100 485 85 280 247 247

Operationell leasing

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

leasingkostnader 51 748 54 239 66 66

leasingintäkter för objekt som vidareuthyres 3 080 3 798 – –

leasingkontrakt består i allt väsentligt av hyreskontrakt avseende lokaler och en mindre andel kontorsmaskiner.
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Not 28 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

icke uppsägningsbara finansiella leasingavtal förfaller enligt tabellen.

Finansiell leasing, koncernen

2012 2011

Minimi- 
leaseavgift Ränta

Kapital- 
belopp

Minimi- 
leaseavgift Ränta

Kapital- 
belopp

Förfaller till betalning inom ett år 2 617 224 2 393 3 370 410 2 968

Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 4 548 436 4 105 2 095 267 1 540

Förfaller till betalning senare än fem år – – – – – –

Summa 7 165 660 6 498 5 465 677 4 508

Finansiell leasing

Koncernen

2012 2011

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat 517 997

Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

i form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Aktier 536 520 632 636 450 120 –

Företagsinteckningar 200 000 – – –

Kundfordringar 30 190 – – –

Summa ställda säkerheter 766 710 632 636 450 120 –

För förpliktelserna i nuvarande låneavtal med Nordea har pant 
över aktierna i cybercom Sweden AB och cybercom consulting 
AB ställts som säkerhet. Koncernmässigt värde av pantsättningen 
per 31 december 2012 uppgår till 536,5 MSEK. Enligt avtalet har 
långivarna rätt att realisera panten om en uppsägningsbar grund 
(Event of default) föreligger och överenskommelse ej kan uppnås. 
panten kan endast realiseras om en uppsägningsgrund fortfarande 
är pågående, det vill säga finns vid realiseringstillfället. därutöver 
har företagsinteckningar i cybercom consulting AB om 38,3 MSEK 

och i cybercom Sweden AB om 161,7 MSEK ställts som säkerhet för 
låneavtalet. 

i tidigare låneavtal var aktierna i cybercom Sweden AB pant-
sattta. Koncernmässigt värde av pantsättningen per 31 december 
2011 uppgick till 632,6 MSEK.

Som säkerhet för förpliktelser i samband med fakturabelåning 
inom den svenska verksamheten har kundfordringar uppgående till 
30,2 MSEK (–) som hanteras via denna lösning pantsatts.

Not 29 – Transaktioner med närstående

Not 30 – Obeskattade reserver

inköp och försäljning mellan koncernföretag uppgick till 93,6 MSEK (92,1) och avser i allt väsentligt tjänster. inköp och försäljning mellan 
koncernföretag och joint venture uppgick till 11,4 MSEK (14,7). JcE group är den största aktieägaren i cybercom med ett direkt och indirekt 
aktieinnehav om 42,1 procent (38,7). Till consafe logistics, bolag inom JcE group, har försäljning skett med 0,8 MSEK (0,2). 

Ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 3. 

Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31

periodiseringsfond, taxering 2007 – 5 190

periodiseringsfond, taxering 2008 5 798 5 798

periodiseringsfond, taxering 2010 4 048 4 048

Ackumulerade överavskrivningar 1 359 1 442

Summa 11 205 16 478

Not 27 – leasing, fortsättning
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Not 31 – Kassaflödesanalys

Likvida medel

Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Kortfristiga placeringar 8 109 4 002 – –

Kassa och bank 12 230 58 374 2 058 -18 271

likvida medel 20 339 62 376 2 058 -18 271

Räntor

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Erhållen ränta 2 065 2 028 1 403 2 850

Erlagd ränta -18 330 -20 735 -4 842 -9 933

Räntor, netto -16 265 -18 707 -3 439 -7 083

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Av- och nedskrivningar 29 857 190 817 10 514 8 657

Förändring obeskattade reserver – – -5 273 -380

Orealiserade kursdifferenser -148 431 – –

Verkligt värde derivat -390 1 709 – –

Nedskrivning aktier – 666 56 225 666

Realisationsresultat 11 792 – – 80

Ej erlagd/erhållen ränta -1 761 786 -418 -1 294

Avsättningar 21 504 3 851 -2 754 2 833

Summa 60 854 198 260 2 125 235 562

Försämringen av rörelsekapitalet jämfört med föregående år beror till största delen på omläggning från fakturaförsäljning till checkräknings-
kredit vilket medför ökade kundfordringar i balansräkningen och försämrat kassaflöde från den löpande verksamheten under året.

Not 32 – Förvärv av dotterföretag

2007 förvärvade cybercom auSystems i Sverige, polen och danmark från Teleca med cirka 700 
anställda. i samband med förvärvet skuldfördes en tilläggsköpeskilling uppgående till 21 954 kSEK. 
Tilläggsköpeskillingen avser 50 procent av skatteeffekten för avskrivning av inkråmsgoodwill i ett av de 
förvärvade bolagen. Under 2012 uppgick Telecas andel av skatteeffekten till 4 511 kSEK (2 311), varvid 
motsvarande del av skulden betalats till Teleca.

Investeringsverksamheten 2012 2011

Kontant reglerad köpeskilling -4 511 -2 311

Påverkan på koncernens likvida medel från förvärv -4 511 -2 311
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Not 33 – Avyttring av dotterföretag

Not 34 – Effekt ändrad redovisningsprincip

cybercom har avyttrat den kinesiska verksamheten med 126 medarbetare med en negativ köpeskilling om 1,4 MSEK och medförde 
en realisationsförlust om 11,8 MSEK. Transaktionen skedde genom en aktieöverlåtelse, där köparen övertog samtliga tillgångar, 
kundavtal, anställningsavtal och övriga förpliktelser per den 6 juni 2012. Verksamheten ingick i cybercoms finansiella information 
fram till april månad. Verksamhetens omsättning uppgick till 14,7 MSEK under 2011.

Investeringsverksamheten 2012

Kontant reglerad köpeskilling -1 367

Försäljningskostnader -2 866

Reglering utestående fordringar/skulder -2 053

Total köpeskilling -6 286

likvida medel i avyttrat dotterföretag -1 143

Påverkan på koncernens likvida medel från avyttring -7 429

Avyttrade nettotillgångar 2012

immateriella anläggningstillgångar 3

Materiella anläggningstillgångar 701

Uppskjuten skattefordran 1 235

Summa anläggningstillgångar 1 939

Omsättningstillgångar 3 793

likvida medel 1 143

Summa omsättningstillgångar 4 936

Summa tillgångar 6 875

långfristiga skulder –

Kortfristiga skulder -1 369

Avyttrade nettotillgångar 5 506

Realisationsresultat 2012

Negativ köpeskilling -1 367

Försäljningskostnader -2 866

Reglering utestående fordringar/skulder -2 053

Total köpeskilling -6 286

Avyttrade nettotillgångar -5 506

Realisationsresultat -11 792

principen för redovisning av koncernbidrag har ändrats och redovisas nu enligt alternativregeln som bokslutsdisposition. Under 2011 redovisades 
erhållna och lämnade koncernbidrag bland finansiella poster. den nya principen har tillämpats retroaktivt och jämförelsesiffrorna för 2011 har 
justerats enligt nedan.

Resultaträkning, moderbolaget NOT
2011 före  

justering
2011  

justering
2011 efter  

justering

Nettoomsättning 26 239 – 26 239

Övriga rörelseintäkter 5 7 – 7

Rörelsens intäkter 26 246 0 26 246

Övriga externa kostnader 4 -27 416 – -27 416

personalkostnader 3 -24 234 – -24 234

Avskrivningar 10, 11, 12 -8 657 – -8 657

Övriga rörelsekostnader 5 -87 – -87

Rörelsens kostnader -60 394 0 -60 394

Rörelseresultat -34 148 0 -34 148

Resultat från andelar i koncernföretag och joint venture 6 -191 937 -30 705 -222 642

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 4 657 – 4 657

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -9 289 – -9 289

Resultat från finansiella poster -196 569 -30 705 -227 274

Resultat efter finansiella poster -230 717 -30 705 -261 422

Bokslutsdispositioner 7 380 30 705 31 085

Skatt på årets resultat 8 125 – 125

Årets resultat¹ -230 212 0 -230 212

¹ Årets resultat överensstämmer med Årets totalresultat.
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Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 688 172 005 SEK

Balanserat resultat -161 261 337 SEK

Årets resultat -22 043 197 SEK

Totalt 504 867 471 SEK

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt 
följande:
  

i ny räkning överföres 504 867 471 SEK

Varav till överkursfond 688 172 005 SEK

Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med de internationella redovisnings-
standarder som avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (Eg) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder. 

Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger 
en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive 
koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen 
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår 
i koncernen står inför.

Stockholm den 26 mars 2013

hampus Ericsson
Styrelseordförande

Margareta Alestig Johnson  
Styrelseledamot 

Jan-Erik Karlsson  
Styrelseledamot

Thomas landberg
Styrelseledamot

dag Sundman
Styrelseledamot

Robin hammarstedt
Styrelseledamot 

arbetstagarrepresentant

henrik lundin
Styrelseledamot

arbetstagarrepresentant

Niklas Flyborg
Vd och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 26 mars 2013
KpMg AB

Åsa Wirén linder
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Cybercom Group AB (publ),  
organisationsnummer 556544-6522

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Cybercom Group AB (publ) för år 2012. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 19–71.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för  
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Stan-
dards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och 
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktö-
ren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer  
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revis-
ionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol-
len som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revis-
ion innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo-
visningen, liksom en utvärdering av den övergripande presen-
tationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kon-
cernens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt Internat-
ional Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till disposition-
er beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Cybercom Group AB 
(publ) för år 2012. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revision-
en enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 26 mars 2013 
KPMG AB

Åsa Wirén Linder
Auktoriserad revisor


