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Förvaltningsberättelse

Sammanfattning 2012
•	 Året har präglats av otillfredsställande lönsamhet 

men en hög förändringstakt internt för att skapa ett 
effektivare Cybercom med högre lönsamhet i enlig
het med bolagets finansiella mål. Närvaron har under 
året utökats inom de områden och hos de kunder 
som Cybercom ser som strategiskt viktiga framöver. 
Året inleddes med en relativt stabil marknad och god 
efterfrågan och präglades senare mer av osäkerhet och 
längre säljcykler.  

•	 Under året har bolagets strategi reviderats och en ny 
affärsplan arbetats fram. Genom geografisk fokusering, 
integration och enhetlighet, ett gemensamt kunder
bjudande och breddning av kundbasen läggs förutsätt
ningarna för att uppnå de långsiktiga finansiella målen, 
där lönsamhet och skuldsättningspolicyn är prioriterade 
framför tillväxt. 

•	 Niklas Flyborg tillträdde som VD och koncernchef den 
1 mars. I juni tillträdde Camilla Öberg som CFO och i 
december tillsattes Bo Strömqvist som försäljningschef.

•	 En ny organisation har skapats med färre hierarkiska 
nivåer och större fokus på Norden. 

•	 Den 2 september utsåg styrelsen Hampus Ericsson till ny 
styrelseordförande. Hampus Ericsson ersatte Jon Risfelt 
som begärt utträde ur styrelsen. 

•	 Cybercom avyttrade sin verksamhet i Kina. Avyttringen 
beräknas ge en årlig besparing om cirka 10 MSEK. Rea
lisationsförlusten i samband med avyttringen uppgick 
till 11,8 MSEK.

•	 Cybercom stängde verksamheten i Rumänien och kund
projekten flyttades till bolagets verksamheter i Polen 
och Indien. Stängningen medförde omstrukturerings
kostnader om 5 MSEK.

•	 En nyemission genomfördes med företrädesrätt för 
bolagets aktieägare om cirka 126 MSEK före emissions
kostnader. Emissionen tillförde bolaget cirka 66 MSEK 
efter engångsamortering av banklån om 50 MSEK och 
emissionskostnader om 9,7 MSEK.

•	 Under året tecknades ett nytt treårigt bankavtal beträf
fande ny lånefacilitet om 225 MSEK, bestående av en 
långfristig facilitet om 125 MSEK, vilken efter engångs
amorteringen i samband med nyemissionen ersatte 
tidigare lån, och en checkräkningskredit om 100 MSEK, 
vilken ersatte tidigare factoringlösning i form av faktura
försäljning i den svenska verksamheten. 

•	 I november lanserade Cybercom ett besparingsprogram 
för att uppnå årliga besparingar om cirka 45 MSEK med 
effekt från 2013. En engångskostnad om 28,4 MSEK 
belastade året och totalt fick 88 medarbetare (38 i 
december) lämna koncernen. 

•	 Omsättningen uppgick till 1 339,2 MSEK (1 481,0), en 
minskning primärt till följd av de fortsatt stora föränd
ringarna inom den nordiska telekomindustrin.

•	 Rörelsemarginalen EBITDA uppgick till 2,3 procent (4,4). 
Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 0,9 procent (8,5).  

•	 Exklusive kostnaderna för vidtagna strukturella åtgär
der, totalt 33,4 MSEK, var rörelsemarginalen EBITDA 4,7 
procent (6,3). 

•	 Kassaflödet från den löpande verksamheten var 100,7 
MSEK (36,2). 

•	 Soliditeten uppgick till 59,9 procent (57,5). 

Styrelsen och verkställande direktören för Cybercom Group AB (publ) med 
organisationsnummer 556544–6522 får härmed avge årsredovisning samt kon-
cernredovisning för perioden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012. Om 
inte annat anges, redovisas samtliga belopp i tusental kronor. Information inom 
parentes avser föregående räkenskapsår, det vill säga 2011. Ord som ”Cybercom”, 
”bolaget”, ”koncernen” och liknande uttryck avser i samtliga fall moderbolaget, 
Cybercom Group AB, och dess dotterbolag. 
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Verksamhet och 
organisation

Cybercom är ett ITkonsultbolag som hjälper ledande 
företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade 
världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker 
hela ekosystemet inom kommunikationstjänster, det vill 
säga Connectivity. Cybercoms hemmamarknad är Norden, 
därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala 
och internationella affärer. Koncernen har 1 335 anställda i 
sju länder vid utgången av 2012 och har därigenom en god 
utgångspunkt för att kunna erbjuda såväl nationellt som 
internationellt verksamma företag och organisationer red
skap för att effektivisera sin verksamhet och utveckla nya 
produkter och tjänster för att stärka sin konkurrenskraft.

Cybercoms erbjudande är indelat i fyra områden: Digital 
Solutions, Connected Engineering, Connectivity Mana
gement och Secure Connectivity. Cybercoms kompetens 
inom dessa områden har lett till att bolaget under många 
år fått förtroendet att leverera tjänster och projekt till flera 
framstående företag inom olika branscher, till exempel 
Alma Media, Ericsson, Millicom, MTV Oy, SAAB, Sony Mo
bile, STEricsson, TeliaSonera, Volvo och Volvo Car Corpo
ration. Då Cybercom har en stor del av omsättningen inom 
offentlig sektor finns även myndigheter och organisatio
ner bland Cybercoms kunder, till exempel finska Utbild
ningsstyrelsen, FMV, Köpenhamns kommun, Skatteverket, 
Storstockholms Lokaltrafik och Transportstyrelsen.

Under året har i stora delar en ny ledning tillträtt. Niklas 

Flyborg tillträdde som VD och koncernchef den 1 mars. 
I juni tillträdde Camilla Öberg som CFO och i december 
tillsattes Bo Strömqvist som försäljningschef. Utifrån 
Cybercoms långsiktiga finansiella mål har bolagets strategi 
reviderats under året och en ny affärsplan skapats. För
ändringarna innefattar bland annat ökat fokus på Norden 
som hemmamarknad, ett koncerngemensamt arbetssätt, 
breddning av kundbasen samt ökad andel försäljning av 
helhetsåtaganden. 

Cybercoms verksamhet är indelad i tre geografiska 
segment: Sverige, Finland och International. Den lokala 
leveranskapaciteten kompletteras av kompetenscentra i 
Indien och Polen.

För att genomföra den nya affärsplanen har en ny 
organisation skapats med färre hierarkiska nivåer och 
större fokus på Norden. I Sverige, där cirka 75 procent av 
Cybercoms affär finns, har verksamheten från 1 januari 
2013 delats in i tre regioner: Nordost, Mitt och Syd. 
Regionerna, inklusive segmenten Finland och International, 
representeras i Cybercoms nya koncernledning av respek
tive regionchefer. 

Den 2 september utsåg styrelsen Hampus Ericsson till 
ny styrelseordförande. Hampus Ericsson ersatte Jon Risfelt 
som begärt utträde ur styrelsen. Hampus Ericsson är VD 
i JCE Group AB, som är Cybercoms huvudägare, och har 
varit ledamot i Cybercoms styrelse sedan 2009.

Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat 
på NASDAQ OMX Stockholm.

SverigeFinland

Sverige Indien

International

Finland

Koncernen

VD, CFO, HR-chef, 
Försäljningschef, IS/IT, Juridik 

och Kommunikation

Helsingfors, 
Tammerfors, Åbo

Danmark

Köpenhamn

Singapore

Singapore, Dubai

Polen

Warszawa, ŁodzMumbai

Göteborg, Huskvarna, 
Karlskrona, Linköping, 

Malmö, Stockholm, 
Sundsvall, Östersund
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Marknad och 
marknadsutveckling

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer 
att ta tillvara den uppkopplade världens alla möjligheter och därmed stärka deras 
konkurrenskraft. Cybercoms viktigaste marknad är Norden, där Sverige är den 
enskilt största marknaden. De mest betydande kundsegmenten är telekom- 
sektorn, offentlig sektor och tillverkningsindustrin.

Marknaden för ITtjänster1  
Den totala marknaden för ITtjänster i Europa beräknas 
enligt analysföretaget Gartner till cirka 1 800 miljarder 
SEK år 2011. Den nordiska marknaden för ITtjänster² 
beräknas till cirka 180 miljarder SEK motsvarande cirka 10 
procent av den europeiska marknaden. Cybercoms verk
samhet är huvudsakligen inom den nordiska marknaden 
för ITkonsulttjänster³. Denna marknad uppgår till cirka 12 
procent av den totala nordiska marknaden för ITtjänster, 
motsvarande cirka 21 miljarder SEK. 

Marknaden för ITkonsulttjänster påverkas i väsentlig 
grad av den makroekonomiska utvecklingen. I början av 
2009 ledde den ekonomiska avmattningen till en generell 
inbromsning och en ökad försiktighet i de flesta kundseg
menten. Mellan 2008 och 2009 krympte den nordiska 
marknaden för ITkonsulttjänster med cirka 15 procent 
enligt Gartner. 

Marknaden började återhämta sig under 2010. 2011 
var ett gynnsamt år för den nordiska ITmarknaden. Den 
ökande betydelsen av kommunikationstjänster i samhäl
let, teknisk innovation och en stabil tillväxtprognos för de 
nordiska länderna bidrar till att marknaden för ITkonsult
tjänster förväntas växa med cirka 2 procent per år under 
perioden 2012 till 2015, enligt Gartner. 

Cybercoms marknad
Cybercom har identifierat följande huvudtrender:
•	 Det uppkopplade samhället – det vill säga människor, 

organisationer, företag, enheter, maskiner och system 
kommunicerar med varandra alltmer via IP (Internet 
Protocol).

•	 Ökat behov av nätkapacitet – det vill säga mobil och 
datanätoperatörer har behov av att nyttomaximera, 
expandera och uppgradera sina nät för att möta den 
ökande efterfrågan.

•	 Företagens leveransmodeller – det vill säga att företag 
satsar på onlinelösningar och ehandelstjänster för att 
nå sina kunder.

•	 Produktifiering av IT – det vill säga IT blir alltmer en 
industrialiserad tjänst, alltmer molnbaserad.

•	 Ökad andel offshore. 

Det uppkopplade samhället
Under de senaste decennierna har tele och datakommu
nikationstjänster fått en väsentlig påverkan på människors 
dagliga liv och på företags och organisationers sätt att 
verka. Idag finns det globalt cirka 10 miljarder permanent 
internetuppkopplade enheter (connected devices) och 
50–60 miljarder som kopplas upp till och från. Dessa 
siffror är uppskattade att öka till cirka 20 respektive 200 
miljarder enheter till 2015.4 Att koppla upp maskiner och 
produkter effektiviserar processer i företags verksamhe
ter. Det handlar exempelvis om automatisk avläsning av 
elmätare eller övervakning och styrning av industrimaski
ner. Cybercom utvecklar kommunikationslösningar genom 
digital sammankoppling av enheter. 

Ökat behov av nätkapacitet
När fler enheter blir uppkopplade ökar datatrafiken, 
vilket leder till ökad belastning på telekomnäten. För att 
motverka störningar och minskad effekt behöver opera
törer bygga ut och uppdatera sina nät. Det är kostsamt 
att bygga ut nät varför operatörer lägger ökade resurser 
på att optimera och finjustera de redan befintliga näten. 
Cybercom erbjuder bland annat rådgivning, industri och 
säkerhetsanalys i samband med nyttomaximering, expan
sion och uppgradering av nätverk.

Nya leveransmodeller
En annan trend är att företag, organisationer, myndig
heter och verk flyttar supportfunktioner till internet och 
satsar på onlinelösningar och ehandelstjänster. Detta 
drivs av användarbeteenden och av att verksamheter vill 
bli mer kostnadseffektiva. Samtidigt gör framväxten av 
sociala medier, och det brus de skapar, att verksamheters 

1 Marknadsdata under denna rubrik är hämtad från Gartner december 2011,”Forecast: IT Services 20082015 4Q11 Update”. Då bolaget 
anser att det inte skett några större förändringar använder Cybercom samma underlag som i det prospekt som publicerades i samband med 
nyemissionen under hösten 2012. 
2 Definieras som ITtjänster inom segmenten: mjukvarusupport, hårdvarusupport och underhåll, ITkonsulttjänster, utveckling och integration, 
ITunderhåll och processhantering. Innehåller ej produktdesign och testtjänster. 
3 Inkluderar både strategiska och implementerande ITkonsulttjänster (business consulting och IT consulting). 
4 Gartner januari 2012, “IT Professional Outlook, 2012 to 2016: Prepare for a Future Unlike the Past”.
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helhetsbild blir mer komplex än tidigare. Ett växande om
råde för Cybercom är att agera som rådgivare för kundens 
onlinestrategi, det vill säga vilka kanaler som kunden ska 
välja för olika typer av närvaro eller kommunikation med 
sina kunder.

Produktifiering av IT
Nya produkter med inbyggd intelligens utvecklas i snab
bare takt och långt större antal än tidigare. Molnbaserade 
lösningar, där exempelvis processorkraft, lagring och 
funktioner tillhandahålls som en tjänst på internet från 
en extern leverantör, växer snabbt. Det kan handla om 
exempelvis redovisningsprogram, faktureringsprogram el
ler internwebbplatser. De molnbaserade tjänsterna gör att 
användaren inte själv behöver installera eller uppdatera sin 
programvara och lätt kan anpassa sitt inköp av tjänsten ef
ter behov vilket gör det mer kostnadseffektivt. Cybercom 
arbetar med både säkerhets och produkttjänster i detta 
växande segment.

Ökad andel offshore 
Många ITkonsultbolag har idag en diversifierad leverans
kapacitet, blended delivery. De levererar ofta genom 
en kombination av offshore, nearshore och onshore. 
Offshore och nearshorekapacitet används för att sänka 
kostnaden och är ofta förlagd till Kina eller Indien (off
shore) eller mer närbeläget som exempelvis Polen och 
Rumänien (nearshore). Onshoreleverans sker där kunden 
finns. Konkurrensen blir alltmer global då indiska och 
andra offshorebaserade internationella aktörer vinner 
marknadsandelar i Norden. Cybercom bedömer att den 
största framtida konkurrensrisken kommer från offshore
centrerade leverantörer, men att nischade lokala IT
konsultbolag med global leveransförmåga fortfarande har 
en betydande fördel gentemot de utländska bolagen som 
börjat bearbeta den nordiska marknaden.

Viktiga kundsegment 
De mest betydande kundsegmenten och köparna av 
ITtjänster i Norden är telekomsektorn, offentlig sektor, 
tillverkningsindustrin och banksektorn.1 Telekomsektorn 
har varit den dominerande kundsektorn under många år, 
men har minskat i förhållande till de andra sektorerna i 
takt med att ITbaserade kommunikationslösningar blir en 
större del av alla företags verksamhet. 

Den offentliga sektorn har under senare år ökat sitt 
inköp av ITtjänster i takt med att myndigheter och depar
tement använder internet i allt större utsträckning för att 
informera och kommunicera med allmänheten och står 
idag för cirka 20 procent av all upphandling av ITtjänster.1

Cybercoms position på marknaden har förändrats 
över tiden och spridits till flera segment i takt med att 
marknaden har utvecklats. Från att ha varit ett bolag som 
historiskt sett haft ett starkt fokus på telekom och främst 
arbetat med telekommunikationsföretag och teleoperatö
rer, erbjuder Cybercom idag tjänster inom hela ekosyste
met för kommunikationstjänster – Connectivity. Tjänster 
där efterfrågan tidigare begränsades till telekombolag ef
terfrågas nu i flera branscher och av olika typer av företag 
och organisationer. Cybercom agerar katalysator mellan 
telekom och andra branscher genom att tillföra lösningar 
och återanvända kunskap. 

Konkurrenter
Cybercom har olika konkurrenter inom olika verksamhets
områden och geografiska marknader. Cybercoms större, 
globala konkurrenter inkluderar Accenture, Capgemini, 
CGI och Tieto. Andra mer lokala konkurrenter är ITkon
sultföretag som Connecta, Digia, HiQ, Knowit och Sigma. 
Det finns även ett stort antal specialiserade konsultbolag 
på den internationella kommunikationsmarknaden som 
utgör konkurrenter till Cybercom i delar av bolagets 
erbjudande. 

Marknad per segment2

Sverige
Den svenska marknaden för ITtjänster uppgick enligt 
Gartner till cirka 70 miljarder SEK år 2011, varav konsult
tjänster utgjorde cirka 12 procent eller cirka 8 miljarder 
SEK. Den förväntade tillväxten av den svenska ITtjänste
marknaden är 3 procent per år, 2012 till 2015. 

Finland
Den finska marknaden för ITtjänster uppgick enligt Gart
ner till cirka 37 miljarder SEK år 2011, varav konsulttjänster 
utgjorde cirka 11 procent eller cirka 4 miljarder SEK. Den 
förväntade tillväxten av den finska ITtjänstemarknaden är 
2 procent per år, 2012 till 2015.

International
Den polska marknaden för ITtjänster uppgick enligt Gart
ner till cirka 16 miljarder SEK år 2011, varav konsulttjänster 
utgjorde cirka 14 procent eller cirka 2 miljarder SEK. Den 
förväntade tillväxten av den polska ITtjänstemarknaden är 
4 procent per år, 2012 till 2015. 

Den danska marknaden för ITtjänster uppgick enligt 
Gartner till cirka 35 miljarder SEK år 2011, varav konsult
tjänster utgjorde cirka 11 procent eller cirka 4 miljarder 
SEK. Den förväntade tillväxten av den danska ITtjänste
marknaden är 2 procent per år, 2012 till 2015.

1 Gartner september 2011,” Market Insight: Understanding Market Opportunities in the Nordics”. 
2 Marknadsdata under denna rubrik är hämtad från Gartner december 2011,”Forecast: IT Services 20082015 4Q11 Update”.
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Omsättning och resultat

Året inleddes med en relativt stabil marknad och god 
efterfrågan, och präglades senare mer av osäkerhet och 
längre säljcykler. Koncernens omsättning sjönk med 9,6 
procent jämfört med föregående år. Omsättningsminsk
ningen är främst relaterad till minskade volymer i åtagan
den hos Cybercoms telekomkunder, både i Sverige och 
i Finland, efter föregående års neddragningar hos dessa 
kunder. Beläggningen har under 2012 varit otillfredsstäl
lande inom vissa affärsområden och geografier, vilket 
påverkat både omsättning och resultat negativt. 

Segment International utvecklades negativt under 
första halvåret med en minskning av både omsättning och 
medarbetare, men började under andra halvåret uppvisa 
en positiv vändning efter åtgärder avseende ledning och 
kostnadsstruktur samt ökad efterfrågan i den internatio
nella Connectivity Management verksamheten mot slutet 
av året. 

I Sverige har antalet medarbetare minskat under året 
men volymmässigt har detta till stor del kompenserats av 
ökat antal underkonsulter.

Negativa valutaeffekter främst hänförliga till försvag
ningen av EUR och USD mot SEK påverkar omsättningen 
med 7,8 MSEK och EBITDA med 0,9 MSEK. 

Omsättning

MSEK 2012 2011

Omsättning 1 339,2 1 481,0

Omsättning (i 2011 års valutakurs) 1 347,0 1 481,0

Skillnad 0,6%

I linje med Cybercoms geografiska strategi med fokus 
på Norden som hemmamarknad och som ett led i att 
optimera den globala leveranskapaciteten och fokusera 
på färre internationella enheter, har Cybercom under 
året avyttrat den kinesiska verksamheten samt avvecklat 
verksamheten i Rumänien.

Den kinesiska verksamheten, vilken under en längre tid 
varit olönsam, avyttrades under juni månad. Avyttringen 
beräknas ge en årlig besparing om cirka 10 MSEK och 
påverkade 126 medarbetare. Engångskostnader i sam
band med avyttringen uppgick till 11,8 MSEK, vilket har 
redovisats som realisationsförlust. 

Under tredje kvartalet stängdes även kontoret i Rumä
nien och kundprojekten flyttades till bolagets verksamhe
ter i Polen och Indien. Totalt berördes ett 40tal under
konsulter och medarbetare i Rumänien. Stängningen 
kostade 5 MSEK, vilket belastade EBITDAresultatet som 
en omstruktureringskostnad.

För att hantera den låga beläggning bolaget haft inom 

vissa affärsområden under en längre tid och minska 
koncernens kostnadsstruktur, initierades i november ett 
besparingsprogram för att uppnå årliga besparingar om 
cirka 45 MSEK med effekt från 2013. Engångskostnaden 
uppgick till 28,4 MSEK och totalt fick 88 medarbetare 
lämna koncernen, varav 38 innan årets slut. Efter genom
fört program har administrativ personal minskats med 15 
procent. Kontor har slagits ihop och verksamheter har flyt
tat till mindre eller mer kostnadseffektiva kontorslokaler 
på flera orter i Sverige och Finland. Ledning och adminis
tration i den internationella verksamheten har flyttat från 
Singapore till Dubai.

Resultat

MSEK 2012 2011

Omsättning  1 339,2  1 481,0

Övriga externa kostnader 383,2 436,8

Omstruktureringskostnader 33,4 28,0

Personalkostnader 892,4 950,8

Rörelseresultat, EBITDA 30,2 65,4

Avskrivningar 29,8 39,8

Nedskrivningar – 151,0

Realisationsresultat avyttring dotterföretag 11,8 –

Rörelseresultat, EBIT -11,4 -125,4

Finansiella poster 16,4 19,0

Resultat före skatt -27,8 -144,4

Skatt 25,3 0,2

Årets resultat -53,1 -144,2

Antalet anställda i koncernen vid årets utgång uppgick 
till 1 335 personer (1 564). Cybercom har jämfört med 
föregående år 229 färre anställda, detta bland annat 
till följd av avyttringen av den kinesiska verksamheten 
och stängningen av kontoret i Rumänien, då totalt 146 
anställda lämnade koncernen samt uppsägningarna som 
skett i samband med besparingsprogrammet där 38 med
arbetare slutat per sista december 2012.

 Antalet debiterbara medarbetare (omräknat till heltids
anställda) minskade till 1 163 (1 360). Omsättning per 
heltidsanställd var 979 kSEK (939). Personalkostnadernas 
andel av rörelsekostnaderna har ökat under 2012. Perso
nalkostnad per heltidsanställd uppgick till 652 kSEK (603), 
påverkat av minskningen av antal anställda i Kina och 
Rumänien, så kallade lågkostnadsländer.

Relaterat till de strukturella åtgärder som beskrivs ovan 
har rörelseresultatet belastats med engångskostnader om 
33,4 MSEK.  

Exklusive omstruktureringskostnader var EBITDA 63,6 
MSEK (93,4), vilket ger en EBITDAmarginal på 4,7 procent 
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(6,3). EBIT exklusive omstruktureringskostnader och 
realisationsförlust var 33,8 MSEK (53,6) vilket ger en EBIT
marginal på 2,5 procent (3,6).

Finansnettot uppgick till 16,4 MSEK (19,0). Här ingår 
räntekostnad för banklån med 7,8 MSEK (9,8). Resultatet 
före skatt uppgick till 27,8 MSEK (144,4). Detta innebär 
en nettomarginal på 2,1 procent (9,8).

Under 2012 uppgår koncernens effektiva skattesats 
till 90,9 procent (0,1). Årets skatt påverkas av engångs
effekter 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. 

Skattekostnaden är beräknad efter aktuell skattesats för 
moderbolag och respektive dotterbolag. 

Omsättning per segment

 
 
 
 
 
 

Sverige, 76%
Finland, 15%
International, 9%

Antal anställda per segment 

Sverige, 68%
Finland, 20%
International, 12%
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Kassaflöde och 
finansiell ställning

Koncernens kassaflöde (förkortad)

MSEK 2012 2011

Kassaflöde från rörelsen före förändring av 
rörelsekapital 16,8 49,4

Förändring i rörelsekapital 117,5 13,2

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -100,7 36,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten 27,0 30,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 88,8 39,1

Årets kassaflöde -38,9 -33,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under 
året 100,7 MSEK (36,2). Kassaflödet före förändring av 
rörelsekapital var 16,8 MSEK (49,4). Rörelsekapitalet har 
under året förändrats med 117,5 MSEK (13,2). I augusti 
avslutades factoringlösning i form av fakturaförsäljning i 
den svenska verksamheten och ersattes med en check
räkningskredit uppgående till 100 MSEK. Försämringen 
av rörelsekapitalet jämfört med föregående år beror till 
största delen på den ovan nämnda finansieringsföränd
ringen. Factoringlösningen är vid årets slut utfasad.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till  
27,0 MSEK (30,6) under 2012. Utöver investeringar i 
materiella och immateriella anläggningstillgångar, ingår 
negativ påverkan från avyttringen av verksamheten i Kina 
med 7,4 MSEK samt tilläggsköpeskilling till Teleca med 
4,5 MSEK (2,3) avseende 50 procent av den skatte
effekt Cybercom kan tillgodogöra sig för skattemässiga 
avskrivningar på inkråmsgoodwill som ingick i förvärvet av 
auSystems 2007. 

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 10,4 MSEK (11,7) under 2012 och omfattar 
främst datorer och utrustning till koncernens datacenter. 
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar 
uppgick till 4,8 MSEK (16,8) och avser investeringar i admi
nistrativa system. Tillsammans motsvarar dessa investe
ringar 1,1 procent (1,9) av omsättningen under 2012. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 88,8 
MSEK (39,1) under 2012. Under fjärde kvartalet genom
fördes en nyemission med företrädesrätt för bolagets 
aktieägare om cirka 126 MSEK före emissionskostnader. 
Emissionen tillförde bolaget cirka 66 MSEK efter engångs
amortering om 50 MSEK och emissionskostnader om 
9,7 MSEK. 

Under året tecknades ett nytt treårigt bankavtal med 
Nordea beträffande en ny lånefacilitet om 225 MSEK, 
bestående av en långfristig facilitet om 125 MSEK, vilken 
efter engångsamorteringen i samband med nyemissionen 
ersatte tidigare lånefacilitet, och en checkräkningskredit 
om 100 MSEK vilken ersatte tidigare factoringlösning i 
form av fakturaförsäljning i den svenska verksamheten.

Koncernens balansräkning (förkortad)

MSEK 2012 2011

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 894,0 934,8

Rörelsekapitalbalanser (tillgångar) 437,6 304,5

Övriga tillgångar 2,2 5,0

Likvida medel 20,3 62,4

Summa tillgångar 1 354,2 1 306,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 810,8 751,9

Räntebärande skulder 176,5 203,0

Rörelsekapitalbalanser (skulder) 347,3 308,9

Övriga skulder 19,6 42,9

Summa eget kapital och skulder 1 354,2 1 306,7
 
Rörelsekapitalbalanser (tillgångar) = Icke räntebärande kortfristiga ford
ringar justerat för skattefordran. 
Rörelsekapitalbalanser (skulder) = Icke räntebärande skulder justerat för 
skatteskuld.

Anläggningstillgångar
Andelen materiella samt immateriella anläggningstillgång
ar motsvarar 3,2 procent (3,5) respektive 94,2 procent 
(91,6) av totala anläggningstillgångar per 31 december 
2012. 

Rörelsekapital
Rörelsekapitalbindningen var 90,3 MSEK (4,4) per 31 
december 2012. Ökningen i förhållande till föregående år 
är ett resultat av omställningen från factoringslösning till 
checkräkningskredit och därmed ökade kundfordringar i 
balansräkningen. 

Likviditet
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 
2012 till 20,3 MSEK jämfört med 62,4 MSEK per den 31 
december 2011. 
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Skuldprofil
Räntebärande skulder uppgick per den 31 december 
2012 till 176,5 MSEK (203,0 MSEK). Bolaget har lån i SEK, 
under 2011 även i EUR. Räntebärande skulder består av 
lånefacilitet, vilken per den 31 december 2012 uppgick till 
125,0 MSEK (120,0 MSEK samt 8,8 MEUR). Lånet är amor
teringsfritt fram till 30 juni 2013 och amorteras därefter 
under sin löptid fram till 20 augusti 2015. Dessutom ingår 
fakturabelåning där saldot per den 31 december uppgick 
till 30,2 MSEK (–) och finansiell leasing 6,5 MSEK (4,7). 
Cybercom har en checkräkningskredit om 100 MSEK, 
varav 13,2 MSEK var nyttjad vid årets utgång. Cybercoms 
joint venture i Indien har en låneskuld om 1,6 MSEK (–).

Lånefinansieringen kräver att vissa nyckeltal, så kallade 
covenanter, uppfylls. Nyckeltalen beräknas bland annat 
utifrån Cybercoms resultat, finansnetto och skuldsätt
ningsgrad. Cybercom analyserar dessa nyckeltal löpande. 

Eget kapital
Det egna kapitalet per den 31 december 2012 var 810,8 
MSEK (751,9) vilket motsvarar en soliditet om 59,9 procent 
(57,5). Genom nyemissionen ökade eget kapital med 
118,4 MSEK inklusive skatteeffekt på emissionskostnader. 
Eget kapital per aktie uppgick till 4,49 SEK (20,83).  
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Medarbetare

Medarbetarstatistik
•	 Medelantal anställda: 1 368 personer (1 577)
•	 Totalt antal anställda per den 31 december: 1 335 

personer (1 564)
•	 Könsfördelning: 17 procent kvinnor, 83 procent män 

(18/82)
•	 Utbildningsnivå: 89 procent har högskoleutbildning (84)
•	 Kostnader för extern utbildning: 7 862 kSEK (7 286)
•	 Medelålder: 37 år (37)
•	 Konsulternas genomsnittliga branscherfarenhet: 11 år (11)

Cybercoms värderingar och  
medarbetarfilosofi
Cybercoms strukturkapital i form av medarbetarnas 
erfarenhet och kompetens är den viktigaste förutsätt
ningen för Cybercoms konkurrenskraft idag och imorgon. 
Cybercom har därför en tydlig modell och process för 
karriär och kompetensutveckling. Cybercom uppmunt
rar medarbetare att ta initiativ och att bidra till sin egen, 
andras och företagets utveckling.

Att behålla nyckelmedarbetare och attrahera nya kvali
ficerade medarbetare är en strategisk fråga för Cybercom.  
För att säkerställa Cybercoms fortsatta lönsamhet och 
tillväxt är det viktigt med varumärkesbyggande aktivite
ter och rekrytering. Bolaget arbetar kontinuerligt med 
CSRfrågor, miljö och arbetsförhållanden, ledarskap och 
kompetensutveckling för att säkerställa att Cybercom är 
en attraktiv arbetsgivare.

Nyckeln till framgång är att dela och leva upp till ge
mensamma värderingar.

Cybercom har tre grundläggande värderingar i medarbe
tarfilosofin och som också ligger till grund i rekryteringen. 
Värderingarna delas av alla som vill arbeta och alla som 
arbetar på Cybercom.

Innovation
Vi är innovativa i vårt sätt att arbeta och att ta till oss ny 
teknologi. Vi är resultatorienterade och adderar alltid 
mervärde till affären. Vi är alltid i framkant, ifrågasätter, 
utmanar, flyttar gränser och ändrar branschnormer.

Passion
Vi drivs av en äkta passion och är stolta över vad vi åstad
kommer. Vi är gurus inom våra nischer och alltid beredda 
att gå lite längre, för att öka prestationen och stärka våra 
kunders affärer. Med säker kvalitet levererar vi i tid och 
inom budget.

Förtroende
Vi skapar tillit och förtroende hos våra kollegor och kunder 
genom att använda sunt förnuft, klarsynt tänkande där vi 
gör det vi säger – alltid med respekt för varandra.
 
Med värderingarna som grund har Cybercom tagit fram ett 
antal kriterier som den enskilde medarbetaren förväntas leva 
upp till:

Starkt kundfokus
Det betyder att medarbetaren förstår kundbehoven, över
träffar förväntningarna och alltid med hög kundtillfreds
ställelse som mål. Det kan handla om leveranskvalitet, 
eliminering av brister och fel i tid, ständiga förbättringar av 
kundservicen men också förmågan att hitta nya affärs
möjligheter.

Lagspelare
Det betyder att respektera andra i både ord och handling. 
Respektera andras tid och visa förtroende för andras 
kompetens och erfarenhet. Dela med sig av sin kunskap 
och stötta kollegor med mindre erfarenhet. Uppmuntra 
sitt team och bidra till samarbete för att hjälpa våra kunder 
att göra ännu bättre affärer.

Ta ansvar
Hos Cybercom är att ta ansvar att förstå vad som förvän
tas och samtidigt hålla sina löften samt åtaganden och stå 
för sina handlingar. Att ta ansvar är att ha hög integritet 
i alla sammanhang med respekt för regelverk och sekre
tesskrav. Att ta ansvar innebär också att ta till sig av ny 
teknologi, nya lösningar och innovationer och att ständigt 
utveckla sig själv.

Cybercoms ledarskapsfilosofi bygger på att man som leda
re – oavsett nivå och position – alltid ser till att medarbeta
ren har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete på ett 
professionellt sätt som bidrar till mervärde för kunden.

En ledare inom Cybercom leder och driver affärerna och 
svarar för att organisationen alltid levererar i rätt tid med 
rätt lösningar. Cybercom ska alltid infria de löften som 
givits kunden och möta de krav som överenskommits. 

Ledaren ansvarar för att:
•	 Rekrytera de bästa talangerna med rätt förutsättningar 

för att bli framgångsrika i vår värld
•	 Medarbetarna är mer produktiva och engagerade än 

vad de skulle ha varit på egen hand
•	 Cybercom både utvecklar och behåller högpresterande 

och talangfulla medarbetare
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Företagsansvar och god 
samhällsmedborgare
Cybercom vill vara det hållbara företaget. Cybercom arbe
tar aktivt och medvetet med Corporate Social Responsibi
lity (CSR) och strävar efter att uppträda ansvarsfullt och på 
ett korrekt etiskt sätt i alla länder och i alla sammanhang 
där koncernen verkar. Cybercom har anslutit sig till FN:s 
Global Compact och har förbundit sig att genom Global 
Compact skydda och stödja mänskliga rättigheter och 
motverka korruption, diskriminering och alla former av 
tvångsarbete. Cybercom har sedan 2004 en Code of Con
duct som innehåller regler för Cybercoms uppförandekod; 
affärsmässiga uppträdande och ansvar gentemot kollegor, 
kunder, leverantörer, aktieägare, myndigheter och andra 
intressenter, vilken ska tillämpas av samtliga anställda i 
hela koncernen. Under 2012 har Cybercom arbetat med 
att få sina partners och underleverantörer att skriva under 
denna kod.

Vidare strävar Cybercom efter att verksamheten ska 
ge så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Detta görs 
bland annat genom ett miljöeffektivt användande av IT 
samt genom minimering av miljöpåverkan vid till exempel 

transporter. Cybercom har ett koncerngemensamt digitalt 
konferenssystem för möten och genom att använda detta 
har bolaget kraftigt minskat resandet under 2012 jämfört 
med föregående år. Cybercom arbetar även aktivt för att 
öka antalet hållbara affärer genom att föreslå kunder lös
ningar som bidrar till att effektivisera verksamheten, spara 
pengar och minska miljöpåverkan. 

Ett annat viktigt samhällsengagemang är att Cybercom 
sedan flera år stödjer SOS Barnbyar och Barncancer
fonden.

Cybercom utser årligen CSRambassadörer bland sina 
medarbetare för att synliggöra Cybercoms hållbarhetsar
bete och sociala ansvarstagande. Dessa har varit mycket 
aktiva under 2012 och bidragit positivt till Cybercoms 
hållbara utveckling.

Cybercoms CSRarbete redovisas ytterligare i en separat 
Hållbarhetsredovisning där bolagets ekonomiska ansvar, 
miljöansvar och sociala ansvar beskrivs och analyseras.  
Cybercom tillämpar GRI:s (Global Reporting Initiative) fri
villiga riktlinjer för redovisning av hållbarhetsinformation. 

Anställning < 1år, 14%
Anställning 1–3 år, 25%
Anställning 3–5 år, 15%
Anställning 5–7 år, 16%
Anställning >7 år, 30%

Anställningstid

Utbildningsnivå

Könsfördelning Åldersfördelning

Branscherfarenhet

Civilingenjör, 44%
Annan teknisk akademisk 
utbildning, 20%
Övrig akademisk utbildning, 14%
Systemvetare, 10% 
Övrig eftergymnasial utbildning, 7%
Gymnasial utbildning, 4%
Doktor, 1%

Kvinnor, 17%
Män, 83%

< 1år, 4%
1-5 år, 19%
5-10 år, 25%
10-15 år, 25%
15-20 år, 13%
>20 år, 14%

< 25år, 4%
26-30 år, 16%
31-35 år, 23%
36-40 år, 21%
41-45 år, 14%
>45 år, 22%
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Risk och riskhantering 

Cybercom är exponerat för ett antal risker som kan påverka koncernens resul-
tat och finansiella ställning. Cybercom genomför löpande en riskutvärdering 
som innefattar en identifiering av de risker som påverkar koncernen samt vidtar 
åtgärder för att hantera desamma. De risker som bedöms ha störst inverkan på 
bolaget har nedan klassificerats som marknadsrelaterade, verksamhetsrelate-
rade och finansiella risker.

Marknads och verksamhetsrelaterade 
risker
Konjunkturen
Den nordiska marknaden för IT och konsulttjänster är på
verkad av den allmänt rådande konjunkturen. Ett försäm
rat allmänt affärsklimat kan därför påverka efterfrågan på 
bolagets tjänster med kort varsel.

Kundkoncentration
Cybercoms tio största kunder står för 46 procent (45) 
av bolagets omsättning. Hos de större kunderna har 
Cybercom ofta många olika projekt som är oberoende 
av varandra. Cybercom strävar efter att bygga långa 
relationer med sina kunder, flera av dessa har varit kunder 
under många år, och har ramavtal med de flesta av de 
större kunderna. Bolaget strävar efter att ha en bra balans 
mellan kunder från olika branscher och geografiska om
råden för att inte bli alltför beroende av en enstaka kund. 
Cybercoms mål är att de tio största kunderna inte ska stå 
för mer än 35 procent av omsättningen samtidigt som 
ingen enskild kund står för mer än 15 procent av bolagets 
intäkter över tiden.

Prisnivå och kundåtaganden
En viktig beståndsdel i företagets resultat är prisnivån 
gentemot kund. I de fall priserna förhandlas löpande med 
kunden påverkas resultatet omedelbart i händelse av en 
sänkt prisnivå på marknaden. För den del av omsättningen 
som kommer från kunder med vilka bolaget har ingått 
ramavtal, krävs en omförhandling av ramavtalet för att 
Cybercom ska påverkas av förändringar i prisnivån. En 
annan typ av prisrisk utgörs av fastprisuppdrag och andra 
åtaganden gentemot kund, där Cybercom utlovar att 
tillhandahålla en lösning eller tjänst till ett i förväg avtalat 
pris. Bolaget bär därmed risken för att kostnaden för att 
leverera uppdraget missbedöms. Cybercom vidareutveck
lar kontinuerligt sina rutiner för att bedöma och kontrol
lera riskerna i kunduppdragen.

Kompetensförsörjning
Cybercoms verksamhet är beroende dels av att kunna 
attrahera och rekrytera kompetent personal, dels av 
att personalen bibehåller sin kompetens, fortsätter att 
utvecklas och är motiverade. Kvalificerade konsulter är en 
förutsättning för att genomföra kundprojekt med goda 
resultat och nöjda kunder. Under vissa perioder kan det 
råda brist på arbetskraft och bolaget kan ha svårigheter 
att rekrytera. En hög personalomsättning eller en förlust 
av nyckelpersoner skulle därför kunna påverka bolaget 
negativt. Cybercom arbetar kontinuerligt med miljö och 
arbetsförhållanden, ledarskap och kompetensutveckling 
för att säkerställa att bolaget är en attraktiv arbetsgivare. 
Dessutom arbetar bolaget med varumärkesbyggande 
aktiviteter och rekrytering, till exempel genom deltagande 
i konferenser, seminarier och kurser. 

Beläggningsrisk
Cybercoms intäkter är till stor del beroende av antalet 
sålda konsulttimmar. Minskad efterfrågan på konsulttim
mar påverkar beläggningen och kan ha många orsaker, till 
exempel vikande konjunktur och/eller felaktig konsult
kompetens. Vidare finns en risk att kunder i vissa fall avslu
tar projekt med kort varsel vilket i sin tur kan medföra att 
Cybercom inte omedelbart kan belägga de konsulter som 
berörs i andra uppdrag.

Bank- och kundavtal
I bolagets primära låneavtal liksom i några kundavtal finns 
klausuler som ger motparten möjlighet till uppsägning 
om budplikt uppkommer för en aktieägare, vid utköp 
från börsen eller liknande. Några kundavtal kan också 
sägas upp om verksamheten överförs till en konkurrent 
till kunden. Om uppsägning sker, kan det påverka bolaget 
negativt.
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Finansiella risker
Cybercom har identifierat fyra finansiella risker som kan 
påverka resultatet:

Likviditets- och finansieringsrisk 
Cybercom är beroende av en god likviditet och finansie
ring för att kunna fullfölja sina åtaganden. Målsättningen 
är att koncernen oavsett marknadsläge, till rimlig kostnad 
ska kunna klara sina finansiella åtaganden. Koncernens 
policy är att minimera upplåningsbehovet genom att 
i möjligaste mån använda överskottslikviditet inom 
koncernen genom en så kallad cash pool kopplad till en 
checkräkningskredit. Likviditetsriskerna för koncernen 
hanteras centralt inom moderbolaget baserat på analys av 
likviditetssituation och verksamhetsprognoser.

Lånefinansieringens beroende av att ett antal nyckel
tal, covenanter, uppfylls innebär en risk att bolaget kan 
tvingas omförhandla sin finansiering. Bolaget följer dessa 
nyckeltal kontinuerligt och vidtar de åtgärder som bedöms 
nödvändiga för att de ska uppfyllas. Cybercom uppfyller 
de gränser som covenanterna anger. 

Ränterisk
Ränterisk kan leda till förändring i verkliga värden och för
ändring i kassaflöden. En betydande faktor som påverkar 
ränterisken är räntebindningstiden. Bolagets skuldfinan
siering löper med tre månaders ränteperioder, men har 
under 2012 till viss del säkrats med hjälp av så kallade 
ränteswappar. Dessa har som syfte att säkerställa att 

koncernens räntekostnader är väl förutsägbara. Säkrings
redovisning tillämpas inte för ränteswappar.

Valutarisker
Cybercom är exponerat för olika typer av valutarisker. 
Dotterbolagen är i vissa projekt utsatta för valutarisker. I 
första hand hanteras denna risk genom att eftersträva en 
balansering av intäkter och kostnader respektive tillgångar 
och skulder i samma valuta. När så bedöms fördelaktigt, 
kan en valutaexponering säkras genom lämpliga finan
siella instrument, till exempel valutaterminer. Cybercom 
har som policy att endast säkra befintliga och väl kända 
valutaflöden, främst vissa kundkontrakt. Cybercom säkrar 
inga prognostiserade valutaflöden. 

Den största valutaexponeringen 2012 var mot EUR. I 
redovisningen tillämpas säkringsredovisning endast avse
ende nettoinvestering i utländska dotterbolag.

Moderbolaget är främst exponerat för valutarisker vid 
omräkning av utländska dotterföretags tillgångar och 
skulder. 

Kundkreditrisker
Cybercom är i vissa marknader och projekt exponerat 
för ökade risker i kundfordringar. Dessa risker hanteras 
genom en kombination av kreditkontroller innan projek
ten startas och tydliga interna rutiner för hantering av 
kundfordringar. 

Hanteringen av de finansiella riskerna beskrivs närmare 
i not 26.

Kompletterande 
information 
Tvister
Inga tvister existerar som bedöms kunna ha materiell 
effekt på bolaget.

Tilläggsköpeskilling vid förvärv 
I enlighet med köpeavtalet mellan Cybercom och Teleca 
för förvärvet av auSystems 2007 ska Teleca erhålla 50 pro
cent av den skatteeffekt Cybercom kan tillgodogöra sig 
för skattemässiga avskrivningar på inkråmsgoodwill som 
ingick i förvärvet. Under 2012 betalades 4,5 MSEK (2,3) 
som en del av återstående köpeskilling, se not 20 och 32. 

Forskning och utveckling
Huvudprincipen är att utgifter för utveckling redovisas 
direkt i resultaträkningen om det inte avser utveckling 
initierad av kund och som bedöms kunna säljas separat, 
i detta fall aktiveras utgifterna i balansräkningen. Under 
2012 och 2011 har inga utgifter för utveckling aktiverats.

Bolagsstyrning och intern kontroll
Cybercom upprättar en separat Bolagsstyrningsrapport 
som är skild från den formella årsredovisningen. Bolags
styrningsrapporten inkluderar information om koncernens 
system för intern kontroll och riskhantering.

Riktlinjer för ersättning till ledande  
befattningshavare
I styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare föreslås även 
försäljningschefen, i likhet med VD, ha rätt till ersättning i 
form av rörlig ersättning vilken maximalt kan uppgå till 50 
procent av den fasta lönen. I övrigt är riktlinjerna oföränd
rade från föregående år. För mer information, se not 3.
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Aktieutveckling och 
ägarstruktur 

Cybercoms aktie
Cybercoms aktie noterades på Stockholmsbörsen, numera 
NASDAQ OMX Stockholm, den 1 december 1999. Aktien 
handlas under beteckningen CYBE. 

Vid årets slut handlades Cybercomaktien till 1,50 SEK 
att jämföra med 3,66 SEK året innan (omräknat med 
hänsyn till emissionen). Cybercoms börsvärde vid årets slut 
motsvarade 271 MSEK. Under 2012 omsattes i snitt cirka 
275 000 aktier per börsdag. Den genomsnittliga omsätt
ningen var 642 kSEK per börsdag. Den högsta noteringen 
var 5,08 SEK, vilken noterades den 20 februari 2012 och 
den lägsta noteringen var 1,05 SEK, vilket inträffade den 
16 november 2012. 

Nyemission
Under fjärde kvartalet genomfördes en nyemission med 
företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 126 MSEK 
före emissionskostnader. Emissionen tillförde bolaget 
cirka 66 MSEK efter engångsamortering om 50 MSEK och 
emissionskostnader om 9,7 MSEK. Genom nyemissionen 
ökade eget kapital med 118,4 MSEK inklusive skatte
effekt på emissionskostnader. Antalet aktier ökade med 
144 351 596 från 36 087 899 till sammanlagt 180 439 495 
aktier. För att kunna genomföra nyemissionen beslutade 
den extra bolagsstämman den 1 oktober att ändra aktiens 
kvotvärde från 1 till 0,25. Vid emissionen emitterades fyra 
nya aktier för varje befintlig aktie vilket innebar en utspäd
ningseffekt om 80 procent.

Aktiekapital
Aktiekapitalet samt antalet utestående aktier i Cybercom 
uppgick den 31 december 2012 till 45,1 MSEK (36,1) 
respektive 180 439 495 aktier (36 087 899). Samtliga 
aktieägare äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och 
vinst. Aktiernas kvotvärde är 0,25 (1).

Utdelning
Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2012 (0 SEK för räkenskapsåret 2011).

Aktiens pristrend, 2012

Aktieägare
Vid årets slut hade Cybercom 3 815 aktieägare, varav 90 
procent var registrerade svenska ägare. De tio största 
ägarna ägde tillsammans nästan 65 procent i Cybercom. 

Inga avtal mellan aktieägare som begränsar deras rätt 
att överlåta sina aktier existerar såvitt bolaget känner till.

De innehavsmässigt största ägarna per 2012–12–31

Namn Antal aktier Andel %

JCE Group AB 69 826 450 38,70

Swedbank Robur Fonder 14 790 880 8,20

Didner & Gerge Aktiefond 8 373 895 4,64

Nordnet Pensionsförsäkring AB 5 880 351 3,26

SEB Life International Assurance 5 000 000 2,77

JCE Securities AB 4 726 160 2,62

SEB Enskilda 2 636 058 1,46

Fibonacci Asset Management 2 193 225 1,22

Sundman, Dag Olofsson 1 845 000 1,02

Andra APfonden 1 745 135 0,97

Summa 117 017 154 64,86

Övriga 63 422 341 35,14

Totalt antal aktier 180 439 495 100,00

Aktieägarnas innehav i storleksgruppering

Aktieägarspridning Aktieägare Andel %

1–500 1 368 35,9

501–1 000 412 10,8

1 001–5 000 998 26,2

5 001–10 000 388 10,2

10 001–15 000 155 4,1

15 001–20 000 97 2,5

20 001 – 397 10,4

Totalt antal aktieägare 3 815 100,0

Aktiens pristrend, 2008–2012
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Framtidsutsikter

Moderbolaget  

Viktiga ITtrender som driver Cybercoms utveckling är det 
uppkopplade samhället, ökat behov av nätkapacitet, före
tagens förändrade leveransmodeller, produktifiering av IT 
och ökad andel offshore. De förändringar som Cybercom 
genomfört under året, med fokus på Norden som hem
mamarknad, ett gemensamt kunderbjudande baserat på 
fyra starka affärsområden och den breddning av kundba

sen som pågår, tillsammans med det kapital som nyemis
sionen tillfört och med en stabilare finansieringslösning 
står Cybercom väl rustat för att ta tillvara utvecklingen 
inom dessa trender, fortsätta att utveckla affärerna och 
därigenom uppnå de strategiska och finansiella målen. 

Cybercom lämnar inga prognoser.

Moderbolagets verksamhet består till största delen 
av koncerngemensamma funktioner för affärsjuridik, 
ekonomi, investor relations, information och marknads
kommunikation, administration, interna system och 
koncern övergripande samordning av försäljning och 
personalfrågor. 

Vid periodens slut var 14 (11) personer anställda i 
moderbolaget, men minskar med 4 personer efter 
genomfört besparingsprogram. Medeltalet antal anställda 
under perioden uppgick till 11 (14). 

•	 Omsättningen uppgick till 39,5 MSEK (26,2).
•	 Rörelseresultatet uppgick till 12,9 MSEK (34,1).
•	 Resultatet efter finansnetto uppgick till 11,7 MSEK 

(261,4).
•	 Moderbolagets likviditet uppgick per den 31 december 

2012 till 2,1 MSEK (18,3).
•	 Investeringar i materiella och immateriella anläggnings

tillgångar uppgick till 2,2 MSEK (12,3).
 
Vad gäller övrig information om moderbolagets verksam
het, ställning och resultat hänvisas till vad som anges i 
förvaltningsberättelsen för koncernen. 


