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Syntrans  
Att se möjligheterna

”Vår drivkraft är att få företag att växa. Att frigöra 
den potential som finns i både verksamheten och 
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 vägen 
framåt.”

Peter Viberg och Björn Lindskog, 
grundare och ägare, Syntrans
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Att skapa verklig nytta
Syntrans har lång erfarenhet av att vägleda och inspire-
ra företag och medarbetare till förändring. Vi har under 
många år arbetat med att tillföra kunskap och kapital 
till verksamheter som av olika anledningar inte haft 
möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Våra 
investeringar sker främst i teknik- eller kunskapsinten-
siva produkt- och tjänsteföretag som har en verksamhet 
där vi ser att vår kompetens och erfarenhet kan skapa 
verklig nytta och bidra till en mer positiv utveckling. 
Vårt arbete vilar på en stark värdegrund där ansvar, god 
etik och affärsmannaskap är centrala egenskaper.

Vi är idag engagerade fyra företag: 
• Attentec – konsultverksamhet specialiserad på 

mjukvaruutveckling för tekniska system med affär-
sidén att göra sina kunder världsledande med inno-
vativ informations- och kommunikationsteknik. 

• Exsitec – ett konsultföretag som skapar IT-lösningar 
för beslutsstöd och uppföljning för att hjälpa kun-
den uppnå sina mål.

• Shapeline – världsledande utvecklare och leverantör 
av laserbaserade mätningssystem som snabbt och 
med hög noggrannhet mäter planhet på platta pro-
dukter inom stålindustrin.

• Innovativ Vision – utvecklar optimeringsutrustning 
för den vidareförädlande träindustrin. Företaget ar-
betar idag med den femte generationen av sitt avsy-
ningssystem, WoodEye 5, som erbjuder marknads-
ledande användarvänlighet och funktionalitet.

En aktiv ägare 
Syntrans filosofi är att vara en handlingskraftig ägare 
som kan ta en aktiv roll i de företag i vilka vi är en-
gagerade. Det innebär att vi arbetar nära styrelse, VD 
och ledning och tillsammans utvecklar det strategiska 

och operationella arbetet på ett sätt som bidrar till att 
inspirera och stimulera alla våra bolag och medarbetare.
 Mycket av vårt arbete handlar om att stödja och 
vägleda bolagens styrelser och ledningar. Ett av verkty-
gen vi använder oss av i detta arbete är den ägaragenda 
som upprättas för varje bolag och som revideras årligen. 
Styrelsernas kompetens utvärderas kontinuerligt och an-
passas för att möta de behov och utmaningar som iden-
tifierats för respektive bolag. Syntrans kan även gå in 
och ge aktivt stöd i en ledningsgrupp i samband med or-
ganisationsförändringar, etablering av nya partnerskap 
eller andra liknande tidsbegränsade aktiviteter.
 Syntrans långa erfarenhet av teknik- och kunskap-
sintensiva branscher innebär också att vi kan engagera 
oss på produktnivå. I en del fall bistår vi med teknisk 
kompetens vid exempelvis utveckling av befintliga eller 
nya produkter, i andra hjälper vi till med marknadsbe-
dömningar eller andra typer av analyser. 

Vårt engagemang är långsiktigt
Vår framgång bygger på att vi tar en aktiv och långsiktig 
roll i de bolag i vilka vi investerar. Vi är inte där för att 
göra snabba förtjänster utan för att skapa varaktig lön-
samhet och nytta. Därför engagerar vi oss bara i företag 
vars verksamhet vi förstår och där vi ser att vår kunskap 
och erfarenhet kan göra skillnad. Vi investerar främst i 
teknik- och kunskapsintensiva företag med en omsätt-
ning mellan 5 och 50 miljoner kronor. 

Tydlighet som skapar trygghet
För oss är ett tydligt ägarskap lika viktigt som ett tydligt 
ledarskap. Det är bland annat därför som regelbundna 
ägarmöten är ett måste i våra bolag. Då får vi en möj-
lighet att tillsammans med övriga huvudägare i respek-
tive bolag granska verksamhetens långsiktiga mål och 
strategier samt dess värdegrund. Det är ett kontinuerligt 
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”Genom att ta en bredare ägarroll kan vi även bidra med operativt stöd som hjälper bolagen 
att styra mot verksamhetsmålen på ett eff ektivt sätt. Ofta handlar det om enkla saker där vi 
som inte står mitt i den dagliga verksamheten har lättare att se möjligheter där andra kanske 
ser svårigheter. Under året som gått har det här arbetet inneburit att vi bland annat kunnat 
identifi era och genomföra ett stort antal förbättringar i fl era av våra bolag.” 

Björn Lindskog, delägare, om Syntrans engagemang

arbete som bidrar till samsyn i ägargrupperna och samtidigt 
skapar en plattform för konstruktiv diskussion och erfaren-
hetsutbyte. Syntrans och övriga ägares intentioner och åtag-
anden dokumenteras sedan i ägaragendan som även innehåll-
er riktlinjerna för styrelsen.

Året som gått
2014 har vi haft fokus på att ytterligare utveckla och kon-
solidera de bolag i vilka Syntrans är engagerat. Det har dels 
handlat om att fullfölja tidigare satsningar men också om att 
skapa bättre förutsättningar att möta de utmaningar som föl-
jer på en konjunktur som inte riktigt vill ta fart och en kon-

kurrens som blir allt hårdare.
 Syntrans har under året inte investerat i några nya före-
tag utan all tid har lagts på de befi ntliga bolagen. Arbetet har 
framför allt handlat om att stärka och utveckla försäljning 
och produktutveckling i fl era av våra bolag. I Attentec har 
vi dessutom utvecklat erbjudandet och förändrat organisatio-
nen, ett arbete som omgående gett resultat.
 Under året inledde Shapeline ett samarbete med Vinnno-
va kring en förstudie om nya avancerade mätmetoder för var-
ma band. Studien kommer att slutföras under första halvåret 
2015.
 Trots de utmaningar som den motsträviga konjunkturen 
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”En viktig faktor för att skapa tillväxt och utveckling i ett bolag är naturligtvis att man förstår sina 
kunders behov och de utmaningar de har att möta. Samtidigt behöver man också ha koll på 
marknaden i stort – ekonomiska förutsättningar, konkurrenter, den tekniska utvecklingen, nya 
trender, etc. I bolag under konstant utveckling är det inte alltid dessa frågor får det utrymme 
de förtjänar. En viktig del av vårt arbete här på Syntrans handlar därför om att se till att 
kundperspektivet hamnar högt på agendan i våra bolag.”

Peter Viberg, delägare, om Syntrans vision

fört med sig så ser vi en viss förbättring på konsultsidan, 
även om det går åt betydligt mer tid och kraft för att bärga 
varje ny affär. De förbättringsåtgärder som gjorts under året 
gör dock bolagen bättre rustade att möta såväl konjunktu-
ren som konkurrenterna.
 
Syntrans och framtiden
Vi ser en fortsatt svag världskonjunktur och ökade interna-
tionella motsättningar. Här hemma har vi ny politisk ma-
joritet samtidigt som internationaliseringen fortsätter. Även 
om den närmaste framtiden målas i dystra färger har vi en 
positiv syn på utvecklingen av våra verksamheter. Det beror 

dels på att vi upplever lite bättre fart på affärerna sedan en 
tid tillbaka och dels att bolagen står väl rustade för framti-
den. 
 Syntrans kommer därför fortsätta att vara en aktiv äga-
re och bidra med kunskap och kompetens som hjälper sty-
relser och ledningar att utveckla sina bolag positivt under 
det nya verksamhetsåret.
 Med tillförsikt ser vi fram mot ett nytt år och nya utma-
ningar. 
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Attentec
Engagemang och innovativ teknik 
utvecklar världsledande kunder
Attentec ger kunden tillgång till modern teknik, högklassig mjukvara och eff ektiv 
utvecklingsmetodik samt engagerade och självgående utvecklare och team. Med rätt kompetens 
och aff ärskritiska lösningar ökar Attentec värdet på sina kunders produkter och tjänster. 
Attentec är ett konsultföretag speci-
aliserat på mjukvaruutveckling inom 
mobilitet, internet och webb samt 
kvalifi cerade tekniska system. Våra 
lösningar innebär till exempel att vi 
ger kundens produkt/tjänst ny funk-
tionalitet, ett bättre gränssnitt eller 
rätt kvalitet. Det kan också resultera i 
ökad leveranssäkerhet eller möjlighet 
till helt nya affärsmodeller.
 Attentec ska också vara den 
bästa arbetsplatsen för engagerade 
människor där vi tillsammans gör 
våra kunder världsledande med inno-
vativ teknik.

Ett decennium i teknikens 
framkant
Attentec grundades 2005 i den kun-
skapsintensiva miljön Mjärdevi Scien-
ce Park i Linköping. Redan 2008 eta-
blerade bolaget sig även i Stockholm 
och utvecklade sitt erbjudande inom 
mobilitet, internet och webb. Under 
2013 etablerades en försäljningsorga-
nisation i Norge. 
 Med kunder inom föränderliga 
branscher som telekommunikation, 
fordon, försvar och samhälle är det 
viktigt att ständigt vässa sitt kunnan-
de för att alltid kunna erbjuda attrak-
tiva lösningar i teknikens framkant.
 Kompetensutveckling är viktigt 
för att kunna skapa mervärde för 
kunden och något som Attentec ar-
betar mycket aktivt med. Som ett led 
i detta avsätts mycket tid till kompe-
tensutveckling. Även utanför arbetstid 

engagerar sig medarbetarna i kompe-
tenshöjande och sociala aktiviteter.
 Vi strävar alltid efter att skapa 
samarbeten utöver det vanliga, där en 
långsiktig relation bidrar till kundens 
framgång. Våra kunder fi nns inom 
branscher som:
• telekommunikation
• fordon och industri
• myndigheter och hälsa
• marknadsföring och spel
• försvar

En starkare avslutning på året
Verksamhetsåret 2013-2014 hade en 
svag inledning. Återhämtningen i den 
internationella och svenska konjunk-
turen gick långsamt. 
 Attentec hade inledningsvis över-
kapacitet och lägre beläggning än 
vad som är normalt, vilket medförde 

att omsättningen minskade för såväl 
egna som underkonsulter. Vi genom-
förde effektiviseringsåtgärder i säljor-
ganisationen vilket gjorde att vi under 
andra halvåret åter kunde rekrytera 
konsulter. 
 Vi har dessutom investerat i en 
agentbaserad försäljningsorganisa-
tion i Norge som under verksamhets-
året 2014-2015 resulterat i fl era nya 
norska kunder.

Nya möjligheter
Inför kommande verksamhetsår ser vi 
fram emot en ökande efterfrågan på 
Attentecs tjänster och lösningar och 
planerar för ytterligare rekrytering 
och en återgång till tillväxt. Målet är 
att bli en strategisk samarbetspartner 
till våra kunder och att vi starkt bi-
drar till deras framgångar.

”Syntrans erfarenhet och kunskap ger Attentec en proff sig 
ägarstyrning och ett eff ektivt styrelsearbete. Detta är 
väsentligt för bolagets utveckling. Under senaste året 
har Attentec fortsatt utveckla sina befi ntliga kunder 
och dessutom fått förtroendet att påbörja leveranser till 
många nya kunder, inte minst internationellt.

På Attentec är vi stolta över vårt engagemang och vår 
drivkraft att skapa positiva resultat för våra kunder.”

Anders Englund, VD Attentec
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Exsitec
Bästa möjliga IT-stöd för din verksamhet

Exsitecs vision är att göra vardagen 
effektivare, enklare och roligare för 
sina kunder. Vi arbetar inom tre af-
färsområden - affärssystem, besluts-
stöd och mobilitet - och erbjuder pro-
gramvaror och tjänster som förenklar 
och förbättrar kundens hela adminis-
tration.
 Vår affärsidé innebär att vi väljer 
ut bra programvaror, anpassar dem 
till kundens verksamhet och tar an-
svar efter leveransen. Vi arbetar med 
välkända programvaror och verktyg 
från leverantörer som Qlik, Visma, 
Medius, Upsales och Erisma.
 Programvarorna utgör byggste-
nar i de kundspecifi ka lösningar Exsi-
tec erbjuder och vi kombinerar dessa 
för att bygga fl exibla och anpass-
ningsbara system som kan uppdateras 
och växa med kundens behov över 
tid.

En positiv utveckling
Under verksamhetsåret har mark-
naden gradvis förbättrats, både vad 
gäller nya och befi ntliga kunder. Mot 
nya kunder är det framför allt ett nytt 
erbjudande kring mobilitet och servi-
ce management som rönt framgång.
 Ett nytt koncept för förvaltning 
av befi ntliga installationer kallat Ak-
tiv Förvaltning har också tagits emot 
mycket väl av marknaden. Målgrup-

pen har framför allt varit befi ntliga 
kunder som vill ha förutsägbara kost-
nader och ett långsiktigt icke person-
beroende förhållningssätt till under-
håll och vidareutveckling av gjorda 
investeringar.
 Stora kunder som TDC, Offi ce 
Management, InkClub och Previa 
har alla anammat detta arbetssätt och 
tecknat förvaltningsavtal med Exsi-
tec. Mot slutet av verksamhetsåret 
har vi även gått vidare och använt vår 
förvaltningsmodell som ett verktyg 
för att särskilja oss i arbetet mot nya 
kunder.

Starkare närvaro på webben 
Under året har vi även haft fokus 
på att stärka vår webbnärvaro och 
skapa mer innehåll kopplat till vår 
webbplats. Det har skett genom bland 
annat en blogg som handlat mer om 
att dela trender, tips och erfarenheter 
än om våra verktyg. Vi har dessutom 

haft specifi ka fokus-sajter med olika 
erbjudanden, till exempel Mobilitet 
för Visma Business-användare.

Visma Partner of the year 
Vi har befäst vår position som Sveri-
ges ledande partner till Visma Softwa-
re, vilket vi fi ck ett kvitto på när Vis-
ma i Septemer 2014 för andra året i 
rad utsåg oss till ”Visma Partner of 
the year”.

Investeringar som ger resultat
Under året har vi gjort stora inves-
teringar i att skola in ny personal i 
verksamheten vilket är kostsamt och 
ansträngande men gav oss mycket bra 
utväxling mot slutet av verksamhets-
året. Totalt är vi mycket nöjda både 
med såväl omsättningsutveckling som 
lönsamheten i verksamheten under 
året.

På Exsitec utvecklar vi systemstöd som gör IT till ett strategiskt verktyg som hjälper våra kunder 
att uppnå sina mål genom att arbeta eff ektivare, undvika onödigt dubbelarbete och som gör 
viktig information tillgänglig för att ta bättre beslut baserade på fakta. 

”Syntrans har gett oss en plattform och stabilitet där 
vi både utmanas och ges förutsättningar att arbeta för 
långsiktig tillväxt. De bidrar både med ett professionellt 
styrelsearbete och med kontakter som vi har nytta av i 
vår verksamhet, samt inte minst en långsiktighet som vi 
upplever som unik.

Aff ärssystemen har traditionellt varit funktionella 
men komplexa och riktat sig till ett fåtal utbildade 
expertanvändare på företagen. Med våra satsningar 
på mobilitet vill vi vara pådrivande i en utveckling där 
vi gör delar av aff ärssystemen tillgängliga och enkla att 
använda för alla personer i en organisation. På så sätt 
kan kunderna få verklig utväxling i sina investeringar.”

Johan Kallblad, VD Exsitec
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Shapeline föddes ur forskning vid Lin-
köpings universitet under 1990-talet. 
Mätmetoder baserade på lasertriang-
ulering visade en särskilt god kombi-
nation av hastighet och noggrannhet. 
Dessa tekniker vidareutvecklades se-
nare i Shapelines produkter och stål- 
och metallindustrin identifi erades ti-
digt som en möjlig marknad med stor 
potential. Idag är bolaget helt fokuse-
rat mot denna industri. 

En marknad med enorm 
potential
Planhetsmätning med laser är en tek-
nik som länge varit närmast okänd 
inom stål- och metallindustrin. I en 
del fall kontrollerar man fortfaran-
de planhet manuellt med en lång lin-
jal. En optisk kontrollmetod innebär 
många fördelar. Framför allt handlar 
det om att kunna mäta helt berörings-
fritt direkt i processen och att mäta 
allt material som passerar. Det i sin 
tur öppnar helt nya möjligheter att 
styra tillverkningen. Efter ett mång-
årigt missionsarbete har Shapelines 
utrustningar nu blivit något av en 
branschstandard. 

Unika fördelar
Shapeline erbjuder en mjukvara och 
ett mätsystem som klarar de speciel-
la omständigheter som kan uppstå 
i produktionen. Det kan handla om 

skiftande temperaturer, begränsat 
utrymme eller vibrationer från ma-
skiner. Shapelines system ger många 
unika fördelar och företagets system-
lösningar genererar stora värden i 
både tid och pengar för kunden. 

Anpassningar och satsningar
Verksamhetsåret präglades av en 
mycket djup konjunktursvacka för 
den globala stål- och metallindustrin. 
Under året har företaget därför an-
passat de fasta kostnaderna. Trots 
den besvärliga situationen har företa-
get fortsatt satsat på såväl bibehållen 
försäljningskapacitet som produktut-
veckling. 

Utveckling av ny 
produktplattform 
Under året fortsatte utvecklingen av 
en ny produktplattform, som bland 
annat fi nansieras genom Vinnovas 

program ”Forska & Väx”. Den nya 
basen gör det möjlig att närma sig nya 
applikationer tidigare i kundernas 
processer och nya kundsegment, till 
exempel tillverkning av höghållfast 
aluminium för bilindustrin.

Ökad orderingång
I starten av det nya verksamhetsåret 
har kombinationen av en fortsatt hög 
försäljningsaktivitet och en ny pro-
duktplattform gjort att orderingång-
en ökat. Fokus kommer att ligga på 
att introducera den nya plattformen 
till både gamla och nya kunder, samt 
att vi fortsätter att etablera Shapeline 
hos nya kundgrupper.

Kvalitet som går hand i hand med hög produktionstakt är en svår ekvation för de fl esta företag, 
inte minst inom stål- och metallindustrin. Här måste man bland annat kunna säkerställa 
att platta produkter som plåtar och band, verkligen blir platta. Shapelines laserbaserade 
planhetsmätningssystem erbjuder kunderna en lösning som kombinerar snabbhet med hög 
noggrannhet.

Shapeline

”Syntrans är en engagerad och långsiktig ägare 
som tar en aktiv roll i styrelsearbetet och 
möjliggör ett eff ektivt strategiskt arbete. Det 
bidrar till Shapelines möjligheter att fortsätta 
satsningen på off ensiv produktutveckling och 
försäljning även under besvärliga tider.

Shapeline är idag ett välkänt varumärke och en 
etablerad aktör på marknaden. Med vårt starka 
erbjudande och höga servicegrad har vi skapat 
en mycket bra plattform för fortsatt tillväxt.”

Magnus Titus, VD Shapeline

Med fokus på starkare erbjudande och 
ökad kundnytta
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WoodEye är ett världsledande system för optimering av träindustrins produktion. Med 
ursprung i forskningen vid Linköpings universitet har tekniken vidareutvecklats av Innovativ 
Vision under tre decennier till att idag erbjuda banbrytande användarvänlighet och unik 
funktionalitet.

Innovativ Vision
Med blick för rätt kvalitet

WoodEye optimerar användningen av 
träråvara genom automatisk avsyning 
och styrning av efterföljande produk-
tionssteg. Systemet kan styra kapning 
och klyvning av virke med hög preci-
sion, men även kvalifi cerad sortering. 
Med hjälp av datorstyrd optimering 
tas varje millimeter av råvaran tillva-
ra, vilket är i det närmaste omöjligt 
att åstadkomma med manuella meto-
der. 
 WoodEye erbjuder avancerade 
funktioner som ökar lönsamheten 
och minskar både manuellt arbete 
och miljöpåverkan. Systemets omfat-
tande möjligheter har kombinerats 
med enkelhet för användaren och tyd-
lig resultatuppföljning. 

Femte generationen
WoodEye-familjen har i varje gene-
ration baserats på användarvänlig, 
världsledande teknik. WoodEye 5, 
den senaste generationen av systemet, 
har ett intuitivt grafi skt användar-
gränssnitt som gör vardagen enkel 
för operatören. All styrning och över-
vakning görs i realtid via en stor pek-
skärm, alternativt uppkopplad mot 
användarens dator, läsplatta eller mo-
biltelefon. Defekter i virket och hur 
det kommer att bearbetas presenteras 
grafi skt och fl exibla statistikfunktio-
ner ger användaren en mycket god 
överblick av produktionen. 

Optimering som maximerar 
materialutbytet
WoodEyes möjligheter till detektion 
har konstant utvecklats och förra 
årets utökning med röntgensensorer 
har nu kompletterats med nya hög-
upplösta sensorer för de traditionel-
la mätningarna. Detta i kombination 
med utvecklade algoritmer för opti-
mering gör att WoodEye fortsatt är 
det bästa valet för att ge ett maximalt 
materialutbyte i industriell träva-
ruproduktion.

Satsningar ger resultat
Under året har den nya WoodEye 5 
X-Ray driftsatts hos fl era kunder, 
bland annat golvtillverkaren Kährs. 
Bolaget har även erhållit stöd från 
Vinnova för att utveckla en ny app-
likation inom Dual Energy X-Ray. 
Dessutom har första steget i ett pro-
jekt med målsättningen att utveckla 
en ny revolutionerande produkt för 
svamp och rötdetektion till fabriker 
med högvolymproduktion genom-
förts.
 Satsning på eftermarknad har 
haft positiv effekt både vad gäller 

kundnytta och bolagets resultat. För-
säljningen inom segmentet eftermark-
nad ökade med nästan 20 % under 
verksamhetsåret och många kunder 
har gett positiv feedback på satsning-
en.
 Även möjligheterna till uppgra-
dering av äldre WoodEye har utökats 
så att det idag fi nns kostnadseffekti-
va och mycket snabbinstallerade lös-
ningar för alla äldre system som är i 
drift. Praktiska tester hos fl era kunder 
visar en ökning i utbyte på typiskt 
4-7% vid uppgradering från ett äldre 
system till en ny WoodEye 5.

Strategisk framgång i USA
Bolagets samarbete i Nordamerika 
med Eagle Machinery nådde en mil-
stolpe under året. Tillsammans med 
Eagle säljer Innovativ Vision även 
kompletta nya fabriker som förutom 
WoodEye inkluderar all utrustning 
som krävs för bearbetning och hante-
ring. I hård konkurrens med samtliga 
globala konkurrenter såldes under 
året en komplett anläggning till en 
kund i North Carolina.

”För Innovativ Vision har det varit ett spännande och 
intensivt år. Vi har i fl era viktiga aff ärer visat vår globala 
konkurrenskraft. I det arbetet har vi haft ett stort stöd av 
den erfarenhet och kompetens som Syntrans bistår med.

Vi får hela tiden rapporter om att WoodEye är det 
system på marknaden som ger kunden högsta utbytet av 
material. Det bästa beviset på det är nog att vi genom 
åren sålt över 500 system, mer än dubbelt så många 
system som vår största konkurrent, varav huvuddelen 
fortfarande också är i full produktion.”

Jonas Eklind, VD Innovativ Vision
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Förvaltningsberättelse
Om Syntrans AB
Syntrans AB engagerar sig med kunskap, erfarenhet och 
kapital i bolag med högt teknikinnehåll i sina tjänster och 
produkter. Som ägare med stort inflytande tar vi en aktiv 
roll i styrelser och arbetar i nära samarbete med VD och 
ledning för att utveckla bolagen. Vi förstärker det strategis-
ka och operationella arbetet och tillsammans med övriga 
delägare skapar vi långsiktigt välmående företag med tyd-
liga mål.

Väsentliga händelser under året
Året kom som förväntat att påverkas av en konjunktur 
som befann sig någonstans mellan dålig och att inte vilja ta 
fart. Vi har arbetat vidare med att utveckla och konsolidera 
de bolag vi är engagerade i under året. Vi har aktivt valt att 
inte engagera oss i några nya verksamheter utan att lägga 
all tid på de befintliga.
 Arbetet i Shapeline har präglats av att förstärka försälj-
ningsarbetet och produktutveckling för att möta framtida 
krav och möjlighet att lösa mer avancerade mätproblem 
hos kunderna.
 På Attentec har vi jobbat med att utveckla försäljning 
och erbjudande samt genomfört förbättringar av organisa-
tionen vilket börjar ge allt tydligare resultat.
 På Innovativ Vision har vi lagt särskilt fokus på för-
säljning och vi har även avsevärt förstärkt vår kundservice 

med bra resultat som följd. Under året har vi lämnat ett ak-
tieägartillskott på 0,6 Mkr samt ställt ut ett lån på 1,5 Mkr.
 Verksamheten på Exsitec har haft stort fokus på sista 
delarna i integrationen efter förra årets förvärv av Sundit 
vilken nu framgångsrikt avslutats. Vi har förvärvat aktier 
för ytterligare 1,9 Mkr under året och vår ägarandel upp-
går efter det till 56%.

Framtiden
Det är i år svårare än vanligt att sia om framtiden i skuggan 
av internationell turbulens, skifte av politisk majoritet på 
hemmaplan och den fortgående internationalisering som 
sker. De flesta officiella rapporterna ger en ganska trög el-
ler dyster bild av den närmaste framtiden. Själva har vi en 
positiv syn för utvecklingen av våra verksamheter då vi dels 
upplever bättre fart sedan en tid tillbaka och dels upplever 
att bolagen står väl rustade för framtiden.
 Vi tror som alltid att många intressanta möjligheter 
kommer att uppstå för den som vill se dem och har kraft 
och intresse att ta vara på dem. Vår starka kassa ger oss 
mycket goda förutsättningar att långsiktigt vidareutveckla 
de bolag vi är engagerade i. Vi kommer därför fortsätta att 
aktivt driva dessa och tror att de kommer att utvecklas po-
sitivt under det nya verksamhetsåret.
 Sammantaget ser vi med stora förhoppningar fram 
emot det kommande året!
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

Koncernen 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Nettoomsättning 161 640 164 589 94 524 75 003

Resultat efter finansiella poster -5 861 -7 395 1 446 1 509

Balansomslutning 164 190 182 288 185 553 149 175

Soliditet (%) 59 59 65 81

Antal anställda 122 135 76 67
  
 
Moderbolaget 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Nettoomsättning 48 573 149 1 413

Resultat efter finansiella poster 2 345 283 1 001 -125

Balansomslutning 117 966 119 204 123 580 120 364

Soliditet (%) 100 99 98 100

Antal anstälda 2 2 3 3
 
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
Balanserad vinst 115 199 945
Årets vinst 2 287 137
 117 487 082
 
Disponeras så att i ny räkning överföres 117 487 082
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Not 2013-07-01-
2014-06-30

2012-07-01– 
2013-06-30

Nettoomsättning 161 636 974 164 589 006

Övriga rörelseintäkter 1 858 979 0

163 495 953 164 589 006

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -20 597 000 -23 234 000

Direkta kostnader -28 227 656 -29 143 381

Övriga externa kostnader 1, 2 -26 815 726 -32 130 604

Personalkostnader 3 -89 621 736 -86 236 846

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -7 033 621 -5 183 628

Övriga rörelsekostnader -18 500 -386 474

-172 314 239 -176 314 933

Rörelseresultat -8 818 286 -11 725 927

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 4 0 2 095 161

Nedskrivning från andelar i koncernföretag -44 672 0

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
 som är anläggningstillgångar

5 3 927 974 3 111 178

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 170 410 568 492

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 057 940 -1 444 368

Övriga finansiella kostnader -38 658 0

2 957 114 4 330 463

Resultat efter finansiella poster -5 861 172 -7 395 464

Skatt på årets resultat -323 466 -505 491

Uppskjuten skatt -3 214 000 1 981 258

Minoritetens andel i årets resultat 2 259 221 3 213 935

Årets resultat -7 139 417 -2 705 762
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Not 2014-06-30 2013-06-30

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och   
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 24 195 062 23 060 277

Koncessioner, patent, licenser, varumärken   
samt liknande rättigheter 7 300 000 300 000

Goodwill 8 12 447 476 14 028 218

36 942 538 37 388 495

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 1 122 832 1 730 093

Förbättringsuppgifter på annan fastighet 10 2 094 000 0

3 216 832 1 730 093

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 11 0 3 214 000

Summa anläggningstillgångar 40 159 370 42 332 588

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 6 509 844 6 670 212

Pågående arbete för annans räkning 13 2 567 000 3 075 000

9 076 844 9 745 212

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 28 765 523 32 515 553

Aktuella skattefordringar 66 803 588 000

Övriga fordringar 6 331 797 4 315 165

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 465 324 5 364 191

41 629 447 42 782 909

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar 12 64 981 184 71 110 855

64 981 184 71 110 855

Kassa och bank 8 343 182 16 316 850

Summa omsättningstillgångar 124 030 657 139 955 826

SUMMA TILLGÅNGAR 164 190 027 182 288 414
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14 2014-06-30 2013-06-30

Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000 100 000

Bundna reserver 20 000 20 000

Fria reserver 104 557 634 110 130 553

Årets resultat -7 139 417 -2 705 762

97 538 217 107 544 791

Skulder

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse 11 066 986 14 266 623

Avsättningar

Övriga avsättningar 15 0 30 000

0 30 000

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 720 015 1 916 692

Skulder till kreditinstitut 16 8 000 000 10 234 000

Övriga skulder 0 744 372

Konvertibla lån 1 855 000 0

10 575 015 12 895 064

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 833 000 3 733 000

Förskott från kund 2 738 053 1 136 000

Pågående arbete för annans räkning 17 0 220 076

Leverantörsskulder 10 378 759 14 273 732

Aktuella skatteskulder 408 137 1 237 535

Övriga skulder 6 354 157 6 152 324

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 22 297 703 20 799 269

45 009 809 47 551 936

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 164 190 027 182 288 414

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 55 760 000 62 962 000

55 760 000 62 962 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Den löpande verksamheten 2014/2013 2013/12

Resultat efter finansiella poster -5 861 173 -7 395 464

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 7 064 403 774 020

Betald skatt -631 667 3 472 577

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 571 563 -3 148 867

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten 668 368 838 622

Förändring kundfordringar 3 750 030 -3 648 387

Förändring av kortfristiga fordringar -311 7761 -559 961

Förändring leverantörsskulder -3 894 973 3 057 461

Förändring av kortfristiga skulder 2 182 244 3 255 402

Kassaflöde från den löpande verksamheten 159 471 -205 730

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -5 816 817 -15 709 000

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 205 084 -846 105

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 -1 160 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 021 901 -17 715 105

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 2 594 572 2 485 715

Utbetald utdelning -3 000 000 -3 000 000

Amortering av lån -4 895 064 16 195 393

Minoritetsintresse -940 416 6 510 386

Förändring av kortfristiga placeringar 6 129 671 -3 251 870

Fusionsdifferens 0 -3 839 571

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -111 237 15 100 053

Årets kassaflöde -7 973 667 -2 820 782

Likvida medel vid årets början 16 316 850 19 137 632

Likvida medel vid årets slut 8 343 183 16 316 850
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

2013-07-01– 
2014-06-30

2012-07-01– 
2013-06-30

Nettoomsättning 47 997 572 575

47 997 572 575

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -227 406 -1 412 121

Övriga externa kostnader 1 -552 061 -924 712

Personalkostnader 19 -1 930 196 -2 019 215

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -13 648 -10 091

-2 723 311 -4 366 139

Rörelseresultat 20 -2 675 314 -3 793 564

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 4 801 280 600 960

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 5

3 927 974 3 122 501

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 331 172 460 324

Räntekostnader och liknande resultatposter -40 159 -107 648

5 020 267 4 076 137

Resultat efter finansiella poster 2 344 953 282 573

Resultat före skatt 2 344 953 282 573

Skatt på årets resultat -57 816 0

Årets resultat 2 287 137 282 573
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2014-06-30 2013-06-30

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 2 206 15 854

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 21, 22 43 222 845 40 687 175

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 4 444 828 2 944 827

Summa anläggningstillgångar 47 669 879 43 647 856

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 30 535 30 510

Fordringar hos koncernföretag 1 048 854 44 051

Övriga fordringar 2 316 930 1 305 104

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 986 102 957

3 427 305 1 482 622

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 12 64 981 184 71 110 855

Kassa och bank 1 887 987 2 960 297

Summa omsättningstillgångar 70 296 476 78 500 976

SUMMA TILLGÅNGAR 117 966 355 119 201 630

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 12

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20 000

120 000 120 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 115 199 945 117 917 372

Årets resultat 2 287 137 282 573

117 487 082 118 199 945

Summa eget kapital 117 607 082 118 319 945
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisnings- och  värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningsla-
gen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
 Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffnings-
värde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. 
Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats 
till anskaffningsvärde om annat ej anges.
 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kom-
mer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.
 
Koncernredovisning
Redovisningsprinciper
Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. 
 Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket mo-
derföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av 
rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett be-
stämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens re-
sultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstid-
punkten fram till och med då det avyttras.

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Vid 
förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotter-
företag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt 
förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

Förändring av koncernens sammansättning
Under året har bolaget förvärvat 8,1% av andelarna i Ex-
sitec AB.
 
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner 
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimine-
ras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också så-
vida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. 
(RR1:0, punkt 13)
 
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt 
dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen har 
omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkning-
en har omräknats till genomsnittskurs under räkenskaps-
året.
 
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet 
överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det 
förvärvade företagets  identifierbara nettotillgångar vid 
förvärvstillfället. Goodwill testas årligen för att identifiera 
eventuellt nedskrivningsbehov och värderas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 98 797 429 880

Skulder till koncernföretag 37 500 345 872

Aktuella skatteskulder 37 367 0

Övriga skulder 28 289 78 308

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 157 320 30 000

Summa kortfristiga skulder 359 273 884 060

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 117 966 355 119 204 005
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Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- 
och utvecklingsarbeten

10-20 %

Patent 10-20 %

Goodwill 20 %

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 20 %

Förbättringsutgift på annans fastighet 5 %

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
ningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandepe-
rioden med hänsyn till väsentligt. Följande avskrivningspro-
cent tillämpas: 

Leasing
Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmän-
na råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften 
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
 
Skatter
Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 
2001:1 Inkomstskatter. Årets totala skatt för företaget ut-
görs av aktuell skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräk-
nas på det skattepliktiga resultatet för perioden. 

Avsättningar
Vägledning för redovisning av avsättningar har hämtats 
från Redovisningsrådets rekommendation RR 16. Som av-
sättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man 
som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räken-
skapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till 
den tidpunkt då de ska infrias.
 
Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäk-
ter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter fi nansiella poster
Resultat efter fi nansiella intäkter och kostnader, men före 
extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansom-
slutning.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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NOTER

Not 3 Anställda och personalkostnader
Koncernen

2013-07-01- 
2014-06-30

2012-07-01- 
2013-06-30 

Medelantalet anställda

Kvinnor 24 26

Män 98 109

122 135

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 5 390 717 5 715 584

Övriga anställda 55 055 231 53 339 051

60 445 948 59 054 635

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse  
och verkställande direktör 1 240 936 1 401 875

Pensionskostnader för  
övriga anställda

5 597 733 4 436 245

Övriga sociala avgifter enligt lag 
och avtal

21 685 176 21 426 017

28 523 845 27 264 137

Totala löner, ersättningar,  
sociala kostnader och  
pensionskostnader

88 969 793 86 318 772

Könsfördelning bland  
ledande befattningshavare

Andel män i styrelsen 100 % 100 %

Andel kvinnor bland övriga  
ledande befattningshavare 17% 17,4%

Andel män bland övriga  
ledande befattningshavare 83% 82,6 %

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen

2013-07-01- 
2014-06-30

2012-07-01- 
2013-06-30 

Resultat vid avyttringar

Nedskrivning av fordran hos 
koncernföretag

0 -158 104

Andel erlagd överkursfond i 
koncernföretag

0 2 253 265

2 095 161

Moderbolaget

Erhållna utdelningar 801 280 600 960

801 280 600 960

Not 5 Resultat från övriga värdepapper  
och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen

2013-07-01- 
2014-06-30

2012-07-01- 
2013-06-30 

Erhållna utdelningar 0 74 019

Resultat vid avyttringar 3 927 974 3 048 482

3 927 974 3 122 501

Moderbolaget

2013-07-01- 
2014-06-30

2012-07-01- 
2013-06-30 

Erhållna utdelningar 0 74 019

Resultat vid avyttringar 3 927 974 3 048 482

3 927 974 3 122 501

Not 6 Balanserade utgifter för forsknings-  
och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Koncernen

 2014-06-30 2013-06-30

Ingående anskaffningsvärden 50 062 101 47 353 101

Årets aktiveringar 3 930 000 2 709 000

Försäljning/utrangeringar -4 435 000 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 49 557 101 50 062 101

Ingående avskrivningar -27 001 824 -23 459 409

Försäljning/utrangeringar 4 435 000 0

Årets avskrivningar -2 795 215 -3 542 415

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -25 362 039 -27 001 824

Utgående redovisat värde 24 195 062 23 060 277

Not 1 Leasingavtal

Koncernen

Moderbolaget

Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till 1 998 081 
(2 007 703) kronor.

Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till 137 642 
(146 482) kronor.

Not 2 Arvode till revisorer

Koncernen

2013-07-01- 
2014-06-30

2012-07-01- 
2013-06-30 

Ernst & Young AB 322 000 282 100

322 000 282 100

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller ge-
nomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

27



Not 8 Goodwill

Koncernen

2014-06-30 2013-06-30

Ingående anskaff ningsvärden 20 117 964 3 866 094

Årets aktivering 1 886 817 16 251 870

Utgående ackumulerade 
anskaff ningsvärden 22 004 781 20 117 964

Ingående avskrivningar -2 837 876 -2 064 657

Årets avskrivningar -3 467 559 -773 219

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -6 305 435 -2 837 876

Ingående nedskrivningar -3 251 870 0

Årets nedskrivningar 0 -3 251 870

Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 251 870 -3 251 870

Utgående redovisat värde 12 447 476 14 028 218

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

2014-06-30 2013-06-30

Ingående anskaff ningsvärden 18 533 357 12 605 604

Årets anskaff ningar 42 084 492 374

Försäljningar/utrangeringar -2 900 790 -2 088 378

Omförd från andra koncernföretag 0 7 523 757

Utgående ackumulerade 
anskaff ningsvärden 15 674 651 18 533 357

Ingående avskrivningar -16 803 264 -10 864 765

Försäljningar/utrangeringar 2 800 292 1 679 762

Omförd från andra koncernföretag 0 -6 761 410

Årets avskrivningar -548 847 -856 851

Utgående ackumulerade avskrivningar -14 551 819 -16 803 264

Utgående redovisat värde 1 122 832 1 730 093

Moderbolaget

2014-06-30 2013-06-30

Ingående anskaff ningsvärden 303 645 303 645

Försäljningar/utrangeringar -237749 0

Utgående ackumulerade 
anskaff ningsvärden 65 896 303 645

Ingående avskrivningar -287 791 -277 700

Försäljningar/utrangeringar 237 749 0

Årets avskrivningar -13 648 -10 091

Utgående ackumulerade avskrivningar -63 690 -287 791

Utgående redovisat värde 2 206 15 854

Not 7 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter

Koncernen

2014-06-30 2013-06-30

Ingående avskaff ningsvärde 300 000 300 000

Utgående ackumulerade 
anskaff ningsvärden 300 000 300 000

Utgående redovisat värde 300 000 300 000

Not 10 Förbättringsuppgifter på annans fastighet

Koncernen

2014-06-30 2013-06-30

Ingående anskaff ningsvärden 0 0

Årets anskaff ningar 2 314 000 0

Utgående ackumulerade 
anskaff ningsvärden 2 314 000 0

Ingående avskrivningar -220 000 0

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -220 000 0

Utgående redovisat värde 2 094 000 0

Not 11 Uppskjuten skatt

Koncernen

2014-06-30 2013-06-30

Ingående värde 3 214 000 0

Nedskrivning -3 214 000 0

Utgående redovisat värde 0 0
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Not 14 Förändring av eget kapital

Koncernen

Antal aktier: 1 000

Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat 

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 110 130 553 -2 705 762

Disposition enligt beslut  
av årets årsstämma: 0 0 -2 705 762 2 705 762

Utdelning 0 0 -3 000 000

Omräkningsdifferens 0 0 132 843 0

Årets resultat 0 0 0 -7 139 417

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 104 557 634 -7 139 417

Moderbolaget

Antal aktier: 1 000

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 117 917 372 282 573

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 0 0 282 573 -282 573

Utdelning 0 0 -3 000 000 0

Årets resultat 0 0 0 2 287 137

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 115 199 945 2 287 137

Not 12 Aktier och andelar
Koncernen

Bokfört värde Marknadsvärde

Noterade aktier och andelar,  
omsättningstillgångar 64 981 184 82 819 800

64 981 184 82 819 800

Moderbolaget

Bokfört värde Marknadsvärde

Noterade aktier och andelar,  
omsättningstillgångar 64 981 184 82 819 800

64 981 184 82 819 800

Not 13 Pågående arbete för annans räkning

Koncernen

2014-06-30 2013-06-30

Nedlagda kostnader 2 567 000 3 075 000

2 567 000 3 075 000

Not 15 Övriga avsättningar
Koncernen

2014-06-30 2013-06-30

Periodiserad kapitaltransaktion 0 0

Övriga avsättningar 0 30 000

0 30 000

Moderbolaget

2014-06-30 2013-06-30

Periodiserad kapitaltransaktion 0 0

Not 16 Långfristiga skulder
Koncernen

2014-06-30 2013-06-30

Förfaller senare än 1 och tidigare  
än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 9 855 000 10 478 372

9 855 000 10 478 372

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 0 500 000
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Not 20 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget
Av årets inköp avser 78 661 (182 989) kr inköp från Andra koncernbolag.
Av årets försäljning avser 298 087 (547 367) kr försäljning till andra koncernbolag.

Not 21 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

2014-06-30 2013-06-30

Ingående anskaff ningsvärden 57 972 997 44 472 955

Nyemission 2 535 670 13 500 042

Utgående ackumulerade 
anskaff ningsvärden 60 508 667 57 972 997

Ingående nedskrivningar -17 285 822 -17 285 822

Utgående ackumulerade nedskrivningar -17 285 822 -17 285 822

Utgående redovisat värde 43 222 845 40 687 175

Not 22 Specifi kation andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Namn Kapitalandel Bokfört värde

Shapeline AB 60,7% 9 170 502

Attentec AB 50,08% 502 098

Exsitec AB 55,7% 16 306 712

Innovativ Vision Holding AB 80 % 17 243 533

43 222 845

Org.nr Säte Eget kapital Resultat

Shapeline AB 556383-6815 Linköping 7 093 607 -5 453 476

Attentec AB 556409-2673 Linköping 4 315 262 38

Exsitec AB 556592-7455 Linköping 8 115 620 3 278 501

Innovativ Vision Holding AB 556708-7589 Linköping 12 649 000 -7 842 000
 
Antal akter i Exsitec uppgår till 1 133 588 st.
Antal andelar i Shapeline AB uppgår till 2 149 519 st.
Antal andelar i Attentec AB uppgår till 626 st.
Antal andelar i Innovativ Vision Holding AB uppgår  till 1 608 809 st.

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

2014-06-30 2013-06-30

Upplupna löner och semesterlöner 7 251 602 7 796 575

Upplupna sociala avgifter 3 173 821 3 746 617

Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

11 872 279 9 256 077

22 297 702 20 799 269

 

Not 19 Anställda och personalkostnader
Moderbolaget

2013-07-01-
2014-06-30

2012-07-01-
2013-06-30

Medelantalet anställda

Kvinnor 0 0

Män 2 2

2 2

Löner och andra ersättningar samt sociala 
kostnader inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar 1 321 500 1 488 000

Sociala kostnader och pensionskostnader 438 540 493 015

(varav pensionskostnader) (0) (0)

Totala löner, andra ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 1 760 040 1 981 015

Not 17 Pågående arbeten för annans räkning

Koncernen

2014-06-30 2013-06-30

Nedlagda kostnader 0 -3 786 752

Delfakturerade belopp 0 4 006 828

0 220 076
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Linköping den 17 december 2014

Peter Viberg     Lars-Inge Johansson   Björn Lindskog
Verkställande direktör    Ordförande    CTO

Min revisionsberättelse har lämnats den 17 december 2014

Clas Tegidius
Auktoriserad revisor
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