
 

  

 
 
 
 
 
Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2003 
 
• Positivt resultat om 581 Tkr under andra kvartalet. 
• Beslut på ordinarie bolagsstämma om förvärv och förändrad 

verksamhetsinriktning. 
• Beslut om namnbyte som skall genomföras under tredje kvartalet 2003. 
• Beslut om nyemission som tillför bolaget kapital att avsluta 

rekonstruktionen. 
 
 
Verksamheten under rapportperioden 
Under slutet av perioden genomfördes det första förvärvet vilket kommer att få genomslag i nästa 
rapport. Koncernen har i övrigt inte bedrivit någon verksamhet under rapportperioden. Styrelsens 
strävan har därför varit att förbereda förslag om köp av bolag för att tillföra verksamhet till koncernen 
och därmed skapa ett värde för bolagets aktieägare.  
 
Beslut på ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie bolagsstämma beslutades om att förvärva bolaget Sky Communications in Sweden AB 
(SkyCom) som äger, bygger och förvaltar infrastruktur för radio- och fiberbaserade nät samt 
distribution av egna Internet relaterade tjänster i dessa och andra aktörers nät. Förvärvet sker genom 
en apportemission av 16 000 000 nya aktier i Printcom.  
 
Bolagsstämman beslutade även att bolagets namn kommer att ändras till Sky Communications in 
Sweden AB (SkyCom) och att sätta ner aktiens nominella värde till 2,5 öre och därmed bolagets 
aktiekapital i motsvarande grad.  
 
Vidare bemyndigades styrelsen på bolagsstämman att fatta beslut om ett antal emissioner för att 
minska bolagets skulder och säkerställa både eget kapital och likviditet. 
 
Resultat 
Koncernen har ett positivt resultat om 581 Tkr under kvartalet och kostnader på 342 Tkr. Kostnaderna 
är endast att hänföra till notering, rapporter, styrelsearbete, bokslut och andra administrativa kostnader 
samt finansiella kostnader. Resultatet är positivt beroende på att man förhandlat bort skulder samt i 
vissa fall omfördelat dem till nyemitterade konvertibla skuldebrev vilket beslutades på ordinarie 
bolagsstämman. 
 
Eget kapital 
Både moderbolaget och dotterbolaget TimeSpace Radio AB har förbrukat sitt egna kapital vilket 
uppmärksammades i en kontrollbalansräkning och behandlades på extra bolagsstämma i slutet på år 
2002. På den extra bolagsstämman beslutades att driva bolagen vidare och försöka hitta ny 
verksamhet för bolaget. De beslutade åtgärderna vid ordinarie bolagsstämma 10 juni 2003 säkerställer 
bolagens egna kapital och ger en bas för den fortsatta verksamheten.   
 
Investeringar 
Investeringar i koncernen uppgick till 0 SEK.  
 
Likviditet 
Koncernens likvida medel uppgår vid rapportperiodens slut till 6 Tkr. Bolagets huvudägare har, genom 
det bemyndigande styrelsen fick på bolagsstämman, förbundit sig att tillskjuta minst 1 Mkr i likvida 
medel.  



 

  

 
Personal 
Koncernen hade inga anställda under perioden.  
 
Aktien 
Det har omsatts 341 275 aktier under första halvåret i intervallet 0,15 – 0,49 kr. 
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer förutom de 
jämförelseperioder som valts. Normala jämförelseperioder skulle inte ge korrekt information eftersom 
bolaget har genomgått en så stor förändring. I sådana fall som Redovisningsrådets rekommendationer 
ger utrymme för bedömningar har dessa bedömningar gjorts enligt försiktighetsprincipen. Bolaget har 
en latent skattefordran om ca 25 Mkr beroende på förlustavdrag. Denna skattefordran tas inte upp i 
balansräkningen med anledning av den ovan nämnda försiktighetsprincip.   
 
Dotterbolaget Sky Communications in Sweden AB (SkyCom) har intagits i balansräkningen till ett 
värde av 4 Mkr beräknat enligt RR 1:00 där värdet beräknats på ett genomsnitt av aktuell börskurs för 
tiden mellan offentliggörande av affären och transaktionstidpunkten.  
 
Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
 
 
 
Kommande rapporteringstidpunkter  
2003-11-14: Delårsrapport 1 januari - 30 sept 2003 
2004-02-    : Bokslutskommuniké 2003 
 
 

Printcom AB (publ) 
Malmö den 27 maj 2003 
På styrelsens uppdrag 

Mats Löfgren  
Verkställande direktör 

 
 

För ytterligare information kontakta: 
Leif Danielsson, Styrelseordförande   
Printcom AB   
Mobil: 070-525 62 02   
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Resultaträkning 
KSEK 

April – 
juni 2003

Januari – 
juni 2003

Helår  
2002 

Helår
2001

Nettoomsättning 0 0 0 122
Övriga intäkter 0 0 1.301 
Kostnad för sålda varor 0 0 0 -4
Bruttoresultat 0 0 1.301 118
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 0 0 -13.200
Förs. och administrationskostnader -342 -643 -3.207 -16.284
Jämförelsestörande poster 920 920 -1.294 -41.672
Rörelseresultat 578 277 -3.200 -71.038
Förlust av dotterbolag i konkurs -18.209 
Finansnetto 3 -3 -12 378
Resultat efter finansiella poster 581 274 -21.421 -70.660
Förändring av latent skatteskuld   - -
Resultat efter skatt 581 274 -21.421 -70.660
 
Nyckeltal 
 

Januari – 
juni 2003

Helår 
2002

Helår 
2001 

Antal aktier vid periodens utgång1 23.341.126 23.341.126 23.341.126 
Resultat per aktie (SEK) 1 -0,14 -0,92 -3,03 
Antal aktier efter förvärv av Sky 
Communications in Sweden 

39.341.126 - - 

1 Optioner där nuvärdet av teckningskursen markant överstiger aktuell börskurs har ej beaktats. 
Utspädningseffekten har icke beaktats eftersom det medför att resultatet per aktie förbättras 
 
Balansräkning 
KSEK 

Juni 
2003

Helår 
2002

Helår 
2001 

Tillgångar  
Immateriella anl. tillgångar 3.950 - 
Finansiella anl. tillgångar 51 - 
Byggnader och mark - - 24.825 
Maskiner och andra tekniska 
anläggningar 

- - 49.315 

Inventarier, verktyg och installationer 100 100 3.913 
Andra långfristiga fordringar - - 50 
Övriga omsättningstillgångar 248 248 51.318 
Kassa och bank 22 128 2.967 
Summa tillgångar 4.371 476 132.388 
  
  
Eget kapital och skulder  
Eget kapital 1.303 -2.971 18.450 
Avsättningar - - 19.868 
Långfristiga räntebärande skulder - - 49.025 
Övriga långfristiga skulder - - 3.800 
Kortfristiga räntebärande skulder - - 905 
Övriga kortfristiga skulder 3.068 3.447 40.340 
Summa skulder och eget kapital 4.371 476 132.388 
  
 



 

  

 
Nyckeltal 
 

Jan – juni 2003 Helår 2002 Helår 2001

Soliditet (%) 30 neg 14
Nettoinvesteringar (KSEK) 0 0 6.763
Antal anställda vid periodens utgång 0 0 167
Eget kapital per aktie (SEK) 0,06 -0,12 0,79
 
 
Kassaflöde 
KSEK 

Jan – juni 2003 Helår 2002 Helår 2001

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

274 -2.884 -68.355

Förändringar av rörelsekapital -380 13.273 -3.116
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

- 59.465 6.000

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

- -72.693 12.082

Periodens kassaflöde -106 -2.839 -53.389
Likvida medel vid periodens början 128 2.967 56.356
Likvida medel vid periodens slut 22 128 2.967
  
 
 
Förändring av eget kapital – 
koncernen, KSEK 

Jan – juni 
2003

Helår 2002 Helår
2001

Eget kapital vid periodens början -2.971 18.410 67.959
Periodens resultat 274 -21.421 -72.036
Nyemission 4.000 - 16.350
Inbetalda premier för teckningsoptioner - - 6.177
Eget kapital vid periodens utgång 1.303 -2.971 18.450
 
Eftersom bolagets alla rörelsedrivande bolag försvann genom konkurs under slutet på föregående 
verksamhetsår är jämförelsetal för föregående verksamhetsår ej relevanta varför jämförelsetal 
redovisas för helåren 2002 och 2001. Jämförelsetalen för 2001 avser TimeSpace Radio AB:s 
dåvarande verksamhet 
 


