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Att se möjligheterna

”Det som driver och motiverar oss är att få företag

att växa. Att frigöra den potential som ofta finns i såväl

verksamheten som i medarbetarna. Att identifiera

utmaningar och se möjligheter. Att skapa förutsättningar

och verktyg för framgång. Med långsiktighet, personligt

engagemang, tekniskt kunnande och insiktsfull

affärsmässighet hjälper vi företag och människor att lyfta

blicken och hitta sin väg framåt.”

Peter Viberg och Björn Lindskog, 
grundare och ägare, Syntrans
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Starkt engagemang och personlig närvaro

Efter att ha startat, drivit och utvecklat bolag tillsammans 

under många år bestämde vi, Peter Viberg och Björn 

Lindskog, oss för att bilda Syntrans år 1997. Med en 

önskan om att bidra till en klok utveckling av långsiktigt 

lönsamma och livskraftiga bolag genom att investera 

såväl kapital som den erfarenhet och kunskap vi samlat 

på oss under vår företagarresa har vi formulerat vårt 

affärskoncept – att vara engagerade och närvarande i de 

bolag vi investerar i för att kunna göra vårt bästa i arbetet 

med att stötta dem i deras utveckling. Detta är våra 

ledord som är oförändrade sedan starten och de innebär 

att vi inte enbart är passiva ägare. Vi vill vara delaktiga, 

påverka och planera för en sund tillväxt.

Långsiktighet och uthållighet 

För att vi ska kunna göra vårt bästa i samarbetet med de 

bolag vi investerar i, måste vi inte bara förstå deras olika 

verksamheter utan även deras affärer, på vilka marknader 

de verkar och hur deras utmaningar ser ut. Därför 

fokuserar vi på teknik- eller kunskapsintensiva företag, 

där vår kompetens och våra erfarenheter kan komma till 

verklig nytta. Vi har själva upplevt alla faser i ett bolags 

cykel, från en kreativ idé, via en formulerad affärsidé, till 

en välskött och lönsam verksamhet. Och vi vet att det är 

en långsiktig och inte minst uthållighetskrävande process.

Personligt engagemang på flera plan

Genom att begränsa antalet bolag vi engagerar oss i kan 

vi säkerställa att både vi och bolagen får ut det mesta och 

bästa av vårt samarbete. Vi drivs av att vägleda, inspirera 

och motivera människor till att utveckla både sig själva 

och, i förlängningen, sina bolag. Med våra erfarenheter 

inom såväl management som teknik finns vi tillgängliga 

både hands-on mitt i verksamheten och i organisatoriska 

och strategiska skeden. Att våga lyfta blicken, ge plats åt 

de långsiktiga frågorna, analysera omvärlden och hitta rätt 

plats i den är inte bara viktigt – vi tycker dessutom att det 

är oerhört roligt och inspirerande att få vara med och 

göra det möjligt.  

Stort inflytande kräver stort ansvar 

Genom att vara så pass stora i varje bolag att vår 

påverkan får genomslagskraft samarbetar vi aktivt med 

övriga ägare och styrelser, och tillsammans med vd och 

ledning utvecklar vi arbetet i varje bolag såväl operativt 

som strategiskt. Att stötta i tillväxtplanering genom 

rätt rekryteringar, flödesoptimering och struktur för 

genomtänkta arbetssätt, välgrundade strategier och 

inte minst, att säkerställa att kärnan i verksamheten – 

ledningen – innehar de rätta kompetenserna, är inte bara 

viktigt för ett bolags utveckling utan även något som vi 

finner oerhört stimulerande och utvecklande. 

Nytta och lönsamhet hand i hand

Egentligen är vi bara ”två grabbar från schlätta” som 

fått göra en fantastisk företagarresa. Att nu få vara med 

och möjliggöra för andra, med samma drömmar, att få 

uppleva något liknande är stort. Byggandet är vår drivkraft 

och vi utvecklas själva genom att vara närvarande och 

intresserade ägare av kött och blod, på plats med trygghet 

och erfarenhet, för att skapa nytta för våra bolags 

kunder. Affärsrelationer som bygger på förtroende är 

av yttersta vikt för utveckling och tillväxt och bidrar till 

god lönsamhet. Och det som gynnar våra företag blir i 

slutänden även lönsamt för Syntrans. Att skapa ett sunt 

affärsklimat i tider av stor förändringsbenägenhet och 

hård konkurrens är tufft, och de bolag vi är engagerade 

i ska kunna vara trygga i att vårt arbete vilar på en stark 

värdegrund där ansvar, god etik och affärsmässighet är 

centrala begrepp som vi inte tummar på. 

Våra engagemang i teknik- och kunskapsintensiva 

bolag 

Syntrans har idag engagemang i flera företag som utvecklar 

ledande produkter och tjänster inom teknikbranschen. 

Vid nya engagemang riktar vi oss till bolag med en 

omsättning som uppgår till, eller snart kommer att uppgå 

till, 5 miljoner kronor.

ATTENTEC – systemexperter med fokus på lösningar 

baserade på Internet of Things (IoT).

Syntrans ägarandel: ca 50 %.

EXSITEC – ett konsultföretag som gör 

företagens vardag lite effektivare, enklare 

och roligare med hjälp av affärssystem, 

beslutsstöd och mobila lösningar. 

Syntrans ägarandel: ca 31 %. 
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SHAPELINE – världsledande utvecklare och leverantör av 

beröringsfria planhetsmätare för platta produkter inom 

stålindustrin.

Syntrans ägarandel: ca 65 %.

WEMATTER – ett ungt bolag som utvecklar och tillverkar 

3D-skrivare för kontorsnära miljöer.

Syntrans ägarandel: ca 12 %. 

SKYCRAFT – Gör nätägares inspektionsarbete enklare 

och eff ektivare med AI-baserad bildanalys.

Syntrans ägarandel: ca 7 %.

Året som gått 

Vi har lagt ett fantastiskt år bakom oss med positiv 

utveckling och stora framsteg i alla verksamheter vi 

investerat i och vi har även utökat portföljen med ett 

nytt bolag. Generellt sett har året varit mer normalt ur 

Syntrans perspektiv, utan akuta åtgärder eller oväntade 

kapitalbehov. Fokus har legat på aff ärsutveckling och 

framåtriktade insatser i bolagen.

Attentec har fortsatt att specialisera sig mot Internet 

of Things (IoT) och har just avslutat ett av sina bästa år 

någonsin. Ledningen har arbetat hårt mot målet att bli 

nordens ledande IoT-integratör. Allt fl er kunder väljer att 

ta hjälp av Attentec med den digitala transformation som 

IoT erbjuder.

”Långsiktighet och uthållighet är otroligt viktiga 

byggstenar i ett företags strategiska arbete, det har 

vi själva lärt oss på vår företagarresa. Vi drivs av att 

bygga och utveckla, se förutsättningarna och lyfta. 

Att våra erfarenheter och kunskaper kan bidra till 

framgång är oerhört inspirerade och stimulerande.”

Peter Viberg
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Exsitec har utvecklats mycket starkt under året och är 

tack vare såväl organisk tillväxt som förvärv, idag mer än 

dubbelt så stort som inför noteringen för ett år sedan. 

Strategin med att erbjuda mellanstora bolag en portfölj av 

bra mjukvaror som löser deras digitaliseringsutmaningar 

tillsammans med en stark konsultorganisation som stöttar 

genom implementation, support och drift, håller bra.

Shapeline kände av en del pandemieff ekter under 

våren men ledning och styrelse valde att tro på den väg 

vi valt vilket belönades när vi kom in i sommaren då 

Shapeline haft sin bästa orderingångsperiod någonsin. 

Fokus på några nischerbjudanden och att utveckla våra 

försäljningskanaler ligger fast.

Wematters produktplattform har nått en mognad och 

kvalitet som gör att de kunnat ta de första stegen mot 

en internationalisering under året med stor trygghet. 

Organisationen har förstärkts med mer erfarna personer 

i ledningen för att klara av den marknadsexpansion som 

nu står på agendan. Syntrans intar från och med nu en mer 

passiv roll. 

Skyqrafts AI-baserade bildanalys har under året bekräftats 

genom uppdrag hos många av de svenska nätägarna. 

Bolaget har förstärkt ledningen med två nya erfarna ledare 

med ansvar för försäljning och customer care för att skapa 

förutsättningar för att ta det till nästa nivå.

”Ett bolag som vill bli framgångsrikt idag måste våga 

lyfta blicken, se bortom det dagliga och planera 

för tillväxt. Genom att engagera oss, sätta oss in 

i aff ärerna och förstå utmaningarna kan vi, som 

medvetna och professionella ägare, påverka och 

göra större nytta såväl operativt som strategiskt.” 

Björn Lindskog



Stolt pristagare i 
Årets IPO 2020
I maj fick Exsitec ta emot inte mindre 
än tre priser av Affärsvärlden: Juryns 
stora pris ”eftersom bolaget uppvisat 
en imponerande kombination 
av få flaggor (0) och exceptionell 
kursutveckling (+297 %)” och Bästa 
kursutveckling samt Bästa kvalitet, 
båda i kategorin småbolag. 
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Vi känner en stor glädje över att få ha 
varit en del av det team bestående 
av ägare, styrelse och ledning som 
bidragit till den resan som resulterat 
i Affärsvärldens priser. Det är med 
särskild stolthet vi noterar priset för 
bästa kvalitet och att vi kan få fortsätta 
att vara med framåt med Exsitec.
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Attentec
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Nordens ledande systemintegratör inom IoT 
Vår värld digitaliseras i allt snabbare takt, och när vi utnyttjar tekniken för att göra vårt arbete enk lare, 

eff ektivare och säkrare med Internet of Things (IoT) får vi också tillgång till data och kan fatta beslut 

utifrån fakta. Fastighetsägare kan till exempel kontrollera temperaturen i alla lägenheter och upptäcka 

eventuella obalanser, och vindkraftsparken talar själv om när det är dags att göra underhåll i stället för 

att det görs efter viss bestämd tid.

Vi har expertkompetensen 

som bidrar till våra kunders 

utveckling 

Idag fi nns en stor medvetenhet hos 

företag och organisationer i Norden 

om att IoT kan skapa stora nyttor 

genom bättre eff ektivitet, minskade 

risker och ökad tillväxt. Men ofta 

saknar företagen den erfarenhet 

och kunskap som krävs för att 

nyttorna ska komma just dem till 

del. Implementation, uppskalning 

och att hålla IoT-systemen i drift och 

tillförlitliga såväl som säkra är också 

en utmaning. 

Attentec är experter och en 

oberoende systemintegratör och 

löser detta genom att bistå kunden 

genom hela deras IoT-resa. Vi 

erbjuder tjänster för aff ärsutveckling, 

som handlar om att förstå hur 

IoT kan bidra till den digitala 

transformationen och hjälpa företag 

och organisationer att välja vilken 

strategi och vilken väg de ska välja 

för att utnyttja ny teknik och vara 

fortsatt konkurrenskraftiga på en 

snabbt föränderlig marknad. 

Vi skapar den tekniska arkitektur som 

krävs för att realisera de aff ärsnyttor 

som man vill uppnå och hittar 

lösningar utifrån olika komponenter 

och teknikområden. Här är vårt 

partnernätverk avgörande för 

framgång. 

Vid realisering av en IoT-lösning sätter 

vi samman utvalda komponenter 

till en helhet som sedan kopplas 

ihop med andra IT-system från vilka 

information och beslutsunderlag 

presenteras för användaren via appar 

och webb. 

Till slut behöver de färdiga lösningar 

som rullas ut över världen fortsatt 

förvaltning för att vara tillgängliga och 

säkra.  

IoT-marknaden växer, och vi 

med den 

Verksamhetsårets mest spännande 

och roligaste utveckling är att se 

hur marknaden snabbt kommit 

tillbaka efter Covid-19. Efterfrågan 

på våra tjänster steg kraftigt under 

hösten 2020 och var tillbaka på minst 

normala nivåer under våren 2021. 

Hela IoT-marknaden förväntas växa 

med 22 % kommande år, och där 

vill vi växa och ta marknadsandelar. 

En annan rolig utveckling är att se 

hur eftertraktad vår kompetens 

som systemintegratör och “guide 

genom IoT-djungeln” varit. Men 

bäst är alla kunder som gett oss nya 

förtroenden. 

“Syntrans kompetens och kunnande inom entreprenörskap och företagande har lett 

Attentec till dagens framgångsrika position som expert och ledande systemintegratör 

av IoT-lösningar i Norden. Ett systematiskt förändringsarbete som inleddes med 

införandet av en kompetensbaserad styrelse följt av ett målinriktat arbete med att i 

fl era steg fokusera verksamheten har skapat denna framgång.”  

Anders Englund, VD Attentec
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Eff ektiviserande IT-stöd för hela verksamheten 
Minskat dubbelarbete, inköp på rätt nivå, automatiserad fakturahantering, bättre struktur i 

säljavdelningens arbete, automatisering av budget- och prognosarbetet eller digital handel. I alla 

verksamheter fi nns det områden där digitala stödsystem är nödvändiga för att utvecklas – och Exsitec 

har ett heltäckande erbjudande för de fl esta områden. 

Kvalitetsverktyg håller länge 

och gör arbetetet enklare 

Genom att välja ut bra programvaror, 

se till att de fungerar tillsammans 

och ta ansvar efter leveransen med 

rådgivning och kompetens bidrar 

Exsitec till en eff ektivare och enklare 

vardag för våra kunder, vilka är 

medelstora bolag med en omsättning 

från 50 Mkr och uppåt. Vårt mål är 

ständigt utvecklande kundrelationer 

där vi kan tillföra stora värden över 

lång tid. Vi har under året fortsatt 

arbetet med att vara en arbetsplats 

där våra medarbetare trivs och ges 

utrymme att utvecklas genom att 

bland annat välkomna fl er än 60 

trainees till vår verksamhet. 

I år drivs traineeprogrammet även 

i våra verksamheter i Norge och 

Danmark. 

Pandemin har skapat behov och 

tillväxt 

I kölvattnet av pandemin ser vi att 

behovet av digitala stödsystem blivit 

ännu tydligare. Vår försäljning till 

nya kunder har ökat med mer än 

50 % det senaste året och många 

verksamheter som traditionellt 

inte investerat i IT-stöd har behövt 

investera ikapp i takt med att nya 

digitala arbetssätt blivit vardag. 

För Exsitec har det inneburit en 

mycket stark tillväxt och fortsatt 

god lönsamhet. För att ytterligare 

öka tempot på vår tillväxtresa 

har vi valt att satsa mycket på 

förvärvsverksamhet, och under 

året har vi haft glädjen att stärka vår 

marknadsposition inom Business 

Intelligence genom förvärvet av 

Millnet BI, att etablera oss i Norge 

via förvärvet av Vitari AS, och lägga 

till kompetens inom digital handel 

genom förvärvet av WooCode. 

Möjliggörare för våra förvärv har 

varit den tillgång till kapitalmarknaden 

vi fi ck genom vår IPO i September 

2020, som blev en stor succé både 

för investerare och för bolaget. 

De investerare som var med i 

noteringen har i skrivande stund 

fått en avkastning på 500 % på sin 

investering. 

”För ett år sedan trodde många av oss lite naivt att vi var i slutpunkten av pandemin, men 

så visade sig inte vara fallet ur ett medicinskt- och samhälleligt perspektiv. Det visade 

sig dock att teknologi var ett av verktygen för att mildra konsekvenserna, så med lite 

mer distans kan jag bara konstatera att det har varit ett mycket utvecklande och 

positivt år för Exsitec.” 

Johan Kallblad, VD Exsitec
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Hög precision i en föränderlig tid 
Shapeline stärker stål- och metallindustrins lönsamhet med expertkompetens, applikationsutveckling 

och systemleverans. Precisionsmätning av glödande stålband som valsas fram i motorvägsfart i en 

extrem miljö med vibrationer, ånga och gnistrande glödskal, kan verka orimligt. Men med våra 

världsledande mätsystem är det möjligt. 

Planhet blir lönsamhet 

Shapelines mätteknik kommer 

ur forskning inom avancerad 

bildbehandling och lasertriangulering 

vid Linköpings universitet och här 

har vi fortfarande vår bas, även om 

vi verkar över hela världen med 

över 130 installationer hos globala 

stålgiganter som Arcelor Mittal, 

Baosteel, POSCO, Nucor och SSAB. 

En stor del av systemen återfinns i 

norra Europa medan nyförsäljningen 

främst sker i Asien, den region 

som producerar överlägset mest 

stål idag. Här finns också flera 

producenter som ligger i framkant 

vad gäller produktion av avancerade 

stålprodukter. 

Smartkamerateknik gör 

högupplösta mätningar möjliga 

trots att stålbandens hastighet 

i produktionslinjen närmar sig 

25 meter per sekund, och vi 

använder exempelvis tidsförskjutna 

uppsättningar av mätdata för att 

eliminera vibrationsstörningar. 

 

Pandemin har accelererat vår 

förändringstakt 

Pandemin har inneburit många 

utmaningar men vi har också kunnat 

nyttja den som en förändringsmotor. 

Att driva komplexa affärer framåt 

utan att kunna resa har tidigare 

varit nästintill omöjligt och digitala 

verktyg för kommunikation innebär 

klara begränsningar jämfört med 

fysiska möten. Vi har därför anpassat 

vår budskapsarkitektur till de nya 

förutsättningarna, framför allt genom 

att skala av och förenkla. Vi har också 

gett lokala säljpartners större ansvar 

och ökade befogenheter, och kopplat 

till detta så ställer vi nu även högre 

krav på våra partners. Takten på 

förändringsresan, som påbörjades 

redan för tre år sedan, har under året 

ökat markant.  

Vår support- och serviceverksamhet 

har också påverkats av Covid-19. 

Genom att vara uppkopplade har vi 

kunnat avhjälpa en hel del störningar 

men för de fall det krävts besök på 

plats för att göra ingrepp i hårdvaran 

har vi utökat ansvaret för vissa lokala 

partners till att omfatta även lokal 

support, givetvis understödda av 

våra egna experter. På så sätt har 

vi uppnått en ökad servicegrad, 

vilket också är fördelaktigt ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Omsättning 

och resultat hamnade i nivå med 

föregående år vilket vi under rådande 

omständigheter känner oss nöjda 

med. 

”Jag ser tillbaka på ett utmanade och händelserikt år till stor del präglat av Covid-19. Jag är stolt 

över att vi genom pandemin har haft en hög leveransprecision, och sett till att vår installerade 

bas av mätsystem fungerat störningsfritt. Under årets inledning då vi upplevde en kraftigt 

vikande orderingång stod vi emot frestelsen att genomföra kortsiktiga åtgärder för att 

mildra pandemins effekter på årets resultat. Vi lyfte i stället blicken och fokuserade på 

att vara väl förberedda på en stark återhämtning. Den typen av vägval gör man inte 

utan en långsiktighet i ägarledet.” 

Markus Norén, VD Shapeline
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Hög tid för ett säkrare elnät med computer vision 
Genom ett nytt och modernt tillvägagångssätt, med AI-analyserade flygfoton tagna av exempelvis 

drönare, skapas flerfaldig nytta för nätägare världen över. Inte minst innebär det en en säkrare 

arbetsmiljö för besiktningspersonal, då man inte behöver utföra helikopterinspektioner eller farliga 

promenader i kraftledningskorridorer, och det ökar dessutom chansen att upptäcka de skador som 

lätt missas med det mänskliga ögat. Skyqraft möjliggör ett arbetssätt som är bättre på många sätt.  

Flygfoton som analyseras med 

AI ger säker och tillförlitlig data

Med den nyaste sortens AI, i det här 

fallet computer vision, identifieras 

problem som fallna träd på ledningar, 

lutande stolpar, skadade isolatorer 

och slaka stag genom analys av 

flygbilder. Detta bidrar inte bara till 

ett mer proaktivt underhållsarbete 

där problem kan förebyggas, utan ger 

även ägarna möjlighet att åtgärda de 

inträffade skadorna innan kostsamma 

strömavbrott inträffar. Skyqraft ger 

dessutom nätägaren en egen “street 

view” från luften av hela sitt nät. Att 

till exempel kunna utföra all planering 

inför kommande underhållsarbete 

från kontoret, i stället för att 

behöva köra ut i skogen leder till 

effektivisering i flera led. I Sverige är 

Skyqraft både en drönaroperatör 

som fotar elnätet åt kunden, samt ett 

mjukvarubolag som utför bildanalys 

efter flyguppdraget. Långsiktigt är 

det mjukvaran som kommer vara 

Skyqrafts enda fokus och just nu 

pågår arbetet, med strategiskt stöd 

av Business Sweden, för att nå ut med 

mjukvarubolagets erbjudande till fler 

kunder i andra länder.  

Lyckade uppdrag med 

världsunik produkt får 

genomslagskraft 

Under året har vi utfört ett helt nytt 

typ av uppdrag åt en svensk storkund, 

 ”Syntrans har bidragit med högt, proffsigt och strategiskt tankearbete. Att få 

oss att fokusera på rätt saker på ett medvetet sätt är en av många insatser 

som Syntrans gjort. Därför är det viktigt att ha tillgång till Syntrans tidigare 

erfarenhet av att leda tekniskt avancerade bolag med computer vision.” 

David Wickström, VD Skyqraft

som i stället för att bara göra en 

årlig rutininspektion låtit oss felsöka 

elnät som krånglar. Genom att 

använda värmekamera har vi hittat 

många allvarliga fel som helikoptern 

helt enkelt missat. Det leder till 

att Skyqraft nu får uppdrag efter 

uppdrag för att felsöka fler delar av 

det svenska elnätet. Att rutinmässigt 

felsöka hundratals kilometer av 

elnät med värmekamera är en ny, 

världsunik produkt. 
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Wematter
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Teknikdrivna 3D-skrivarbolaget får nya kunder
Det kan upplevas som magi när ett fi nkornigt pulver förvandlas till en detaljerad och slagtålig 

produkt. Men på Wematter, Linköpingsbolaget som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade 

3D-skrivare är det verklighet och även rätt självklart. I nära samarbete med utvecklingsavdelningar 

och laboratorieverksamhet är Wematter kärnan i ett helt ekosystem för tillverkning av starka och 

funktionella komponenter. 

Invecklad teknik med hög 

tillförlitlighet  

De främsta fördelarna med 

Wematters avancerade 3D-skrivare 

Gravity är användarvänligheten 

och att resultatet blir lika bra som 

formsprutade produkter, utan 

behov av dyra verktyg. I den senaste 

versionen av Gravity har robustheten 

fått stå i fokus. Genom att analysera 

kundernas maskinparker har 

Wematter systematiskt förbättrat 

de punkter som gör att tålighet och 

tillförlitlighet börjar närma sig 95 %.  

Tekniken som Gravity använder kallas 

selektiv lasersintring (SLS) och är en 

mer avancerad teknik än den i vanliga 

3D-skrivare som hittills dominerat 

marknaden inom såväl industrin som 

för privatpersoner. Med SLS-tekniken 

skapas föremålen i en pulverbädd, 

vilket tillåter i det närmaste fria 

former samtidigt som ett stort 

antal föremål kan skrivas med jämn 

kvalitet och hög hållfasthet. Vår 

målsättning har hela tiden varit att 

förenkla tekniken bakom metoden, 

som innebär många utmaningar ur 

användarperspektiv, och göra den 

tillgänglig för en större marknad. Just 

användarvänligheten var ett av skälen 

till att Husqvarna valde Wematter 

som leverantör av 3D-skrivare till sin 

konstruktionsavdelning. 

”I ett snabbväxande bolag är det viktigt att som VD kunna ha en strategisk och 

närvarande styrelse som bollplank. Där har Wematter fått möjlighet att ta 

del av Syntrans erfarenhet från liknande resor. Bolaget har dessutom fått 

stöttning under de utmaningar vi brottats med på grund av pandemi och 

halvledarbrist.”

Robert Kniola, VD Wematter

Nya marknader och 

internationalisering 

Under året har Wematter för 

första gången leverat maskiner till 

fl era europeiska länder, däribland 

Frankrike, Italien och England. Vi 

har även breddat vår marknad 

genom att lansera nya material och 

certifi era mjukvarulösningen för 

medicintekniska sammanhang, vilket 

innebär att kunder nu kan skriva 

ut maskindelar och ortoser både i 

Sverige och utomlands. Marknaden 

för SLS-tekniken förväntas sjufaldigas 

från 2020 till 2025 och Wematter är 

redo att vara med på den resan.  
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Årsredovisning
för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Syntrans AB, 556583-4420,
avger följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse

Om Syntrans
Syntrans AB engagerar sig med kunskap, erfarenhet och 
kapital i bolag med högt teknikinnehåll i sina tjänster och 
produkter. Som ägare med inflytande tar vi en aktiv roll i 
styrelser och arbetar i nära samarbete med vd och ledning 
för att utveckla bolagen. Vi förstärker det strategiska och 
ibland det operationella arbetet och tillsammans med 
övriga delägare skapar vi långsiktigt välmående företag 
med tydliga mål.

Ägarförhållande
Syntrans ägs till 50 % av Björn Lindskog och till 50 % av 
Peter Viberg.

Väsentliga händelser under året
Verksamhetsåret 20/21 har bjudit på en genomgående 
god utveckling av såväl vår värdepappersförvaltning som 
våra investeringar.

Inom ramen för vårt ägande i Attentec, Shapeline och 
Vitavonni har inga väsentliga händelser ägt rum.

Vi har under året investerat 6 Mkr i Skyqraft AB indirekt 
genom ett innehav på 35,5 % av SubInv SKYQ. 

Vår investering gör att vi har en indirekt andel på ca 7 % i 
Skyqraft. 

I Wematter har vi under året investerat 3,3 Mkr bland 
annat genom att vi konverterat vår tidigare fordran på 2,2 
Mkr till aktier.

Under året har Exsitec noterats på First North vilket har 
lett till att vårt innehav idag utgör en stor andel av de 
samlade tillgångar som vi har. 

Påverkan av Corona-pandemin
I takt med att samhällets förmåga att hantera Corona-
pandemin har ökat upplever vi allt mindre effekter av den.

Förväntad framtida utveckling
När detta skrivs närmar vi oss slutet av 2021 och nya 
Corona-varianter och effekter börjar visa sig. Det skapar 
en viss osäkerhet inför framtiden. Vi väljer dock att notera 
att såväl värdepappersförvaltningen som verksamheterna 
tidigare i pandemin visat sig vara motståndskraftiga och gått 
stärkta under den turbulenta period vi lagt bakom oss. Vi 
tror därför på en fortsatt god utveckling av Syntrans.  
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

Moderbolaget 2020/21 2019/20 2017/182018/19

Nettoomsättning (tkr) 736 982 1 4353 471

Resultat efter fi nansiella poster (tkr) 5 733 3 524 71 7995 156

Balansomslutning (tkr) 142 928 135 451 163 563144 238

Soliditet (%) 95 96 7688

Antal anstälda 2 2 22

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Årets
resultat

Balanserat
resultat

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 2 882 612127 308 064

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

-2 882 6122 882 611

Årets resultat 5 586 616

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 5 586 616130 190 675

Totalt

130 310 676

-1

5 586 616

135 897 291

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst
årets vinst

130 190 675
5 586 616

135 777 291

disponeras så att ny räkning överföres 135 777 291



23

RESULTATRÄKNING

2019-07-01
-2020-06-30

Nettoomsättning 981 642

Övriga rörelseintäkter 46 181

1 027 823

2020-07-01
-2021-06-30

735 643

0

735 643

Handelsvaror -597 829

Övriga externa kostnader -808 528

Personalkostnader -1 588 257

-687 484

-890 594

-1 897 426

Not

2

Rörelsens kostnader

-2 994 614-3 475 504

Rörelseresultat -1 966 791-2 739 861

Resultat från andelar i koncernföretag 1 001 600

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 686 008

Räntekostnader och liknande resultatposter -196 708

990 000

3 212 198

-209 364

Resultat från fi nansiella poster

5 490 9008 472 834

Resultat efter fi nansiella poster 3 524 1095 732 973

Resultat före skatt 3 524 1095 732 973

Skatt på årets resultat -641 498

Årets resultat 2 882 611

-146 357

5 586 616

5

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 04 480 000

3

4
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BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar Not 2020-06-302021-06-30

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 6 00

TILLGÅNGAR

00

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7 5 133 2515 133 251

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 8 38 400 00044 403 581

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 9 773 98713 096 947

Andra långfristiga fordringar 10 25 343 09925 343 099

78 650 33787 976 878

Summa anläggningstillgångar 78 650 33787 976 878

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 043 588

88 102

347 918

758 275

1 496 891Aktuell skattefordran

Övriga fordringar 2 281 58122 528

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 192 15752 456

Fordringar hos koncernföretag

2 909 758

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 50 266 20047 188 269

2 373 738

50 266 20047 188 269

3 624 6275 389 364

Summa anläggningstillgångar 56 800 58554 951 371

Kassa och bank

135 450 922142 928 249SUMMA TILLGÅNGAR
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Eget kapital Not 2020-06-302021-06-30

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 000Reservfond

120 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 127 308 064130 190 675

2 882 6125 586 616Årets resultat

130 190 676135 777 291

Summa eget kapital 130 310 676135 897 291

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 20 29137 433

326 0344 035 000Skulder till koncernföretag

4 763 9212 928 525Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 00030 000

5 140 2467 030 958Summa kortfristiga skulder

135 450 922142 928 249SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

100 000

20 000

120 000
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NOTER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten 
som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som 
är förknippade med ägandet av varan har överförts från 
företaget till köparen.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaff ningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år.

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaff ningsvärdet. 
Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget 
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassafl öden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker 
och förmåner som är förknippade med äganderätten. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaff ningsvärde 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaff ningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för 
aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 
läggs till anskaff ningsvärdet när de uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaff ade med 
avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaff ningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om 
eventuellt nedskrivningsbehov.

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaff ade med avsikt att innehas 
kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaff ningsvärde 
och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta 
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värdets princip till det lägsta av anskaff ningsvärde och 
marknadsvärde. 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget 
kapital varvid tillhörande skatteeff ekter redovisas i eget 
kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell 
skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar 
som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga 
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, 
betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad 
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas 
som kostnad och en skuld då det fi nns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd 
av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras.

Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning 
till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ 
upprättas ingen koncernredovisning.

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter fi nansiella poster
Resultat efter fi nansiella intäkter och kostnader men före 
bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
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NOT 2 MEDELTAL ANSTÄLLDA

2019-07-01
-2020-06-30

Medeltal anställda 2

2020-07-01
-2021-06-30

2

NOT 3 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2019-07-01
-2020-06-30

Erhållna utdelningar 1 001 600

2020-07-01
-2021-06-30

990 000

1 001 600990 000

NOT 4 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019-07-01
-2020-06-30

Ränteintäkter från koncernföretag 177 172

Övriga ränteintäkter 41 

2020-07-01
-2021-06-30

176 688

13 800

4 686 0083 212 198

Resultat vid försäljningar 4 508 7953 021 630

NOT 5 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2019-07-01
-2020-06-30

Aktuell skatt -632 922

Justering avseende tidigare år -8 576

2020-07-01
-2021-06-30

-146 357

0

-641 498-146 357

NOT 6 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2020-06-30

Ingående anskaff ningsvärden 65 896

Utgående ackumelerade anskaff ningsvärden 65 896

2021-06-30

65 896

65 896

-65 896-65 896

Ingående avskrivningar -65 896-65 896

Utgående ackumelerade avskrivningar

Utgående redovisat värde 00
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NOT 7 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2020-06-30

Ingående anskaff ningsvärden 53 911 619

2021-06-30

53 911 619

53 911 61953 911 619

Utställd konvertibel* 00

Utgående ackumelerade anskaff ningsvärden

Ingående nedskrivningar -48 778 368-48 778 368

-48 778 368-48 778 368Utgående ackumelerade nedskrivningarvärden

5 133 2515 133 251Utgående redovisat värde

NOT 8 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

2020-06-30

Ingående anskaff ningsvärden 38 400 000

Inköp 0

2021-06-30

38 400 000

6 003 581

Utgående ackumelerade anskaff ningsvärden 38 400 00044 403 581

38 400 00044 403 581Utgående redovisat värde

NOT 9 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2020-06-30

Ingående anskaff ningsvärden 9 773 987

Inköp 0

2021-06-30

9 773 987

3 322 960

Utgående ackumelerade anskaff ningsvärden 9 773 98713 096 947

9 773 98713 096 947Utgående redovisat värde

NOT 10 ANDRA LÅNGSIKTIGA FORDRINGAR

2020-06-30

Ingående anskaff ningsvärden 25 343 099

2021-06-30

25 343 099

Utgående ackumelerade anskaff ningsvärden 25 343 09925 343 099

25 343 09925 343 099Utgående redovisat värde

*Under räkenskapsåret 2018-07-01 - 2019-06-30 har ett konvertibelt skuldebrev om 2 944 827 kr ställts ut till Shapeline AB.
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I slutet av december 2021 avyttrades 800 000 
aktier i Exsitec Holding AB.
Efter affären uppgår Syntrans innehav till 2 400 000 
aktier (18,9%).

NOT 11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
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Linköping den 21 december 2021

Peter Viberg
Verkställande direktör

Björn Lindskog
Ordförande 

Clas Tegidius
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 december 2021
Ernst & Young AB


