
 
 

  

Sky Communication in Sweden AB (publ) 
Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2003 
 
• Positivt resultat om 138 tkr (-21 421 tkr) 
• Omsättningsökning med 33 procent i dotterbolaget SkyCom Nordic 
• Bolaget analyserar för närvarande förvärv inom sin sektor 
• Bolaget planerar att utöka sin verksamhet på fler orter 
 
 
Verksamheten under fjärde kvartalet 
Under perioden har insatser gjorts för att öka försäljningen i dotterbolaget SkyCom Nordic AB. Under 
senaste kvartalet ökade omsättningen med 33 procent jämfört med föregående kvartal trots att sista 
kvartalet traditionellt alltid varit svagt. SkyCom Nordic uppvisar även ett positivt resultat för fjärde 
kvartalet 
  
SkyCom Nordic har sedan 1998 ägt, byggt och förvaltat ett eget stadsnät för data- och 
telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. 
Tjänsteförsäljningen har ökat främst inom området kvalificerade tjänster till företag. 
 
Verksamheten i moderbolaget har under perioden endast bedrivits i den mån att man fortsatt att 
studera ytterligare förvärv samt förhandlat med gamla fordringsägare. Bolaget bedömer idag att 
samtliga förhandlingar med tidigare fordringsägare är slutförda och att fokus kan läggas på att 
utveckla verksamheten.  
 
Moderbolaget har etablerat kontor i Stockholm i syfte att utgöra bas för planerade förvärv och närhet 
till den allt mer expanderande bredbandsmarknaden. 
 
Dotterbolaget TimeSpace Radio AB som inte har bedrivit någon verksamhet under 2003 har 
likviderats.  
 
Resultat 
Koncernen har ett positivt resultat om 138 tkr under året trots att sista kvartalet visade negativt resultat 
om 730 tkr. Detta i huvudsak beroende på engångskostnader i samband med likvidationen av 
TimeSpace Radio samt kostnader i samband med slutförhandling av gamla skulder. Det positiva 
resultatet i SkyCom Nordic räckte inte till att kompensera för dessa kostnader.  
 
Eget kapital 
Både moderbolaget och dotterbolaget TimeSpace Radio AB hade förbrukat sitt egna kapital i slutet på 
2002 vilket uppmärksammades i en kontrollbalansräkning och behandlades på extra bolagsstämma i 
slutet på år 2002. På den bolagsstämman beslutades att driva bolagen vidare och försöka hitta ny 
verksamhet för bolaget. På ordinarie bolagsstämma 10 juni 2003 beslutades bl.a. om aktiekapital-
nedsättning och nyemission vilket återställde aktiekapitalet i sin helhet.   
 
Investeringar 
Investeringar i koncernen uppgick till 71 tkr under sista kvartalet.  
 
Likviditet 
Koncernens likvida medel uppgår vid rapportperiodens slut till 23 tkr. Bolaget har en utestående 
konvertibel på 503 tkr som skall konverteras 2004-04-15. Om konvertibelinnehavarna väljer att ej 
konvertera till aktier beräknas det att bolagets positiva kassaflöde samt kortfristigt lån från bolagets 
huvudägare skall täcka upp denna fodran. 



 
 

  

 
 
 
 
 
Personal 
Koncernen hade per den 31 december 2003 fyra anställda.  
 
Aktien 
Det har omsatts 2.190.967 aktier under fjärde kvartalet (411.749  föregående kvartal) i intervallet 0,17 
– 0,50 kr. Senaste avslut den 31 december 2003 var 0,24 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 uppskjuten skattefordran om ca 14 Mkr beroende på förlustavdrag. Denna skattefordran tas inte 
upp i balansräkningen med anledning av den ovan nämnda försiktighetsprincip.   
 
Dotterbolaget SkyCom Nordic AB 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.  
 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
 
 
 
Kommande rapporteringstidpunkter  
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004  21 maj 2004 
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004  20 augusti 2004 
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004 19 november 2004 
Bokslutskommuniké 2004    25 februari 2005 
 
 

Sky Communication in Sweden AB (publ) 
Stockholm den 27 februari 

På styrelsens uppdrag 
Leif Danielsson 

Verkställande direktör 
 
 

För ytterligare information kontakta: 
Leif Danielsson, Verkställande direktör   
Sky Communication in Sweden AB   
Mobil: 070-525 62 02   
E-post: leif.danielsson@skycom.se   
   
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaträkning 
tkr 

Okt – dec 
2003

Helår
 2003

Helår  
2002 

Nettoomsättning 767 1.344 0 
Aktiverat arbete för egen räkning 301 301 0 
Övriga intäkter 0 0 1.301 
Bruttoresultat 1.068 1.645 1.301 
Råvaror och förnödenheter -245 -433 0 
Övriga externa kostnader -551 -1.278 -2.427 
Personalkostnader -555 -885 -780 
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-146 -539  

Jämförelsestörande poster -215 1.727 -1294 
Rörelseresultat -644 237 -3.200 
Förlust av dotterbolag i konkurs -18.209 
Finansnetto -86 -99 -12 
Resultat efter finansiella poster             - 730 138 -21.421 
Skatt            - 
Resultat efter skatt -730 138 -21.421 
 
Resultaträkningen redovisas fr o m kvartal 4 2003 kostnadsslagsindelad, då detta bättre speglar nuvarande  
verksamhet. Resultaträkning fg år har omdisponerats på motsvarande sätt. 
 
Nyckeltal 
 

Okt – dec 
2003

Helår 
2003

Helår 
2002 

Antal aktier vid periodens utgång1 43.341.126 43.341.126 23.341.126 
Resultat per aktie (SEK) 1 -0,007 0,00 -0,92 
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 
tkr 

Helår 
2003

Helår 
2002

Helår 
2001 

Tillgångar  
Immateriella anl. tillgångar 4.433 - - 
Byggnader och mark - - 24.825 
Maskiner och andra tekniska 
anläggningar 

- - 49.315 

Inventarier, verktyg och installationer 1.131 100 3.913 
Andra långfristiga fordringar - - 50 
Övriga omsättningstillgångar 749 248 51.318 
Kassa och bank 23 128 2.967 
Summa tillgångar 6.336 476 132.388 
  
Eget kapital och skulder  
Eget kapital 2.167 -2.971 18.450 
Avsättningar - - 19.868 
Långfristiga räntebärande skulder - - 49.025 
Övriga långfristiga skulder           - - 3.800 
Kortfristiga räntebärande skulder 1.787 - 905 



 
 

  

Övriga kortfristiga skulder 2.382 3.447 40.340 
Summa skulder och eget kapital 6.336 476 132.388 
 
 
Nyckeltal 
 

Okt – dec 2003 Helår 2003 Helår 2002

Soliditet (%) 34 34 Neg
Nettoinvesteringar (KSEK) 71 5.943 0
Antal anställda vid periodens utgång 4 4 0
Eget kapital per aktie (SEK) 0,02 0,02 -0,12
 
 
Kassaflöde 
tkr 

Okt – dec 2003 Helår 2003 Helår 2002

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-584 677 -2.884

Förändringar av rörelsekapital 2.277 221 -13.273
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-71 -6.003 59.465

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

-1.655
 

5.000 -72.693

Periodens kassaflöde -33 -105 -2.839
Likvida medel vid periodens början 55 128 2.967
Likvida medel vid periodens slut 23 23 128
 
 
 
Förändring av eget kapital – 
koncernen, tkr 

Helår 
2003

Helår 
2002 

Eget kapital vid periodens början -2.971 18.410 
Periodens resultat 138 -21.421 
Nyemission 5.000 - 
Inbetalda premier för teckningsoptioner - 6.177 
Eget kapital vid periodens utgång 2.167 -2.971 
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