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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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Syntrans ska göra skillnad
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.

Våra engagemang
Vid årets början omfattade vårt engagemang fyra bolag. 
Under året har Innovativ Vision, som tillverkar optime-
ringsutrustning för den vidareförädlande träindustrin, 
sålts till österrikiska Springer Group. De tre övriga bola-
gen vi är engagerade i är:
• Attentec – konsultverksamhet specialiserad på 
mjukvaruutveckling för tekniska system med affärsidén 
att göra sina kunder världsledande med innovativ infor-
mations- och kommunikationsteknik. 
• Exsitec – ett konsultföretag som gör vardagen ef-
fektivare, enklare och roligare med verksamhetssystem 
baserade på affärssystem, beslutsstöd och mobila lös-
ningar. 
• Shapeline – världsledande utvecklare och leverantör 
av laserbaserade mätningssystem som snabbt och med 
hög noggrannhet mäter planhet på platta produkter 
inom stålindustrin.

Vi tror att en aktiv ägare är en bättre ägare
Vårt sätt att arbeta bygger på egna erfarenheter från 
många år som ägare med fokus på utveckling och till-
växt. Vår filosofi är att vara en handlingskraftig ägare 
som tar en aktiv roll i de företag vi engagerar oss i. Det 
innebär att vi arbetar nära styrelse, VD och ledning och 
tillsammans utvecklar det strategiska och operationel-
la arbetet. De erfarenheter och kunskaper som skapas 

i denna samverkan vill vi ska bidra till att inspirera och 
stimulera alla våra bolag och medarbetare.

Vägledning och stöd på ledningsnivå 
Vi verkar i en snabbt föränderlig värld och våra bolag 
måste hela tiden utvecklas och anpassas för att möta 
nya utmaningar och behov. Mycket av det vi gör hand-
lar därför om att stödja och vägleda bolagens styrelser 
och ledningar. Ett av verktygen vi använder oss av är 
den ägaragenda som vi upprättar för varje bolag och se-
dan reviderar årligen. Dessutom utvärderas styrelsernas 
sammansättning för att se att de har den kompetens som 
krävs i respektive bolag. Syntrans kan även gå in och 
ge extra stöd i en ledningsgrupp i samband med organi-
sationsförändringar, etablering av nya partnerskap eller 
andra liknande tillfälliga aktiviteter.

Hjälp med produktutveckling
Syntrans långa erfarenhet av teknik- och kunskapsin-
tensiva branscher innebär också att vi kan engagera oss 
på produktnivå. I en del fall bistår vi med teknisk kom-
petens vid exempelvis utveckling av befintliga eller nya 
produkter. I andra fall hjälper vi till med marknadsbe-
dömningar eller andra typer av analyser. 

Vi arbetar långsiktigt
Vår framgång bygger inte bara på att vi tar en aktiv roll 
i de bolag vi investerar i. Lika viktigt är att vårt engage-
mang är långsiktigt. Vi strävar alltid efter att skapa var-
aktig lönsamhet 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 
omsättning mellan 5 och 50 miljoner kronor.

Tydlighet skapar trygghet
För oss är ett tydligt ägarskap lika viktigt som ett tydligt 
ledarskap i våra bolag. Det är bland annat därför som 
vi har regelbundna ägarmöten där vi får möjlighet att 
tillsammans med övriga ägare i respektive bolag granska 
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”Vår filosofi grundar sig på ett aktivt ägande där vi finns med som ett stöd och hjälper bolagen 
att styra mot verksamhetsmålen på ett effektivt sätt. Genom att vi inte är engagerade i de 
dagliga utmaningarna kan vi se på situationen med ett helt annat perspektiv och på så sätt 
bidra till att vi hittar en lösning. Under 2015 har vi med det här arbetssättet åstadkommit 
flera positiva förändringar i bolagen.” 

Björn Lindskog, delägare, om Syntrans engagemang

och diskutera verksamhetens långsiktiga mål och strategier 
samt dess värdegrund. Det är ett viktigt arbete som bidrar till 
samsyn i ägargrupperna och skapar en plattform för konstruk-
tiva samtal och ett givande erfarenhetsutbyte. Syntrans och 
övriga ägares intentioner och åtaganden dokumenteras sedan 
i ägaragendan som utgör riktlinjerna för styrelsens arbete. 

Året som gått
Under 2014 fokuserade vi på att göra specifika insatser i våra 
bolag. Vi satsade bland annat på att stärka och utveckla för-
säljning och produktutveckling, samt genomföra vissa orga-
nisationsförändringar. Året 2015 har handlat om att fullfölja 

dessa satsningar. Trots en världskonjunktur som inte riktigt 
tar fart och en fortsatt oro i vår omvärld har vi haft en fantas-
tisk utveckling i våra bolag. 
 Alla bolag har utvecklats positivt under året. Exsitec 
och Shapeline har till och med överträffat förväntningarna 
och slagit omsättningsrekord. I Shapelines fall är det särskilt 
glädjande att se att vårt långa engagemang i bolagets teknik-
plattform nu resulterat i nya affärer och ett ökat intresse från 
kunderna. Attentec har också de haft en bra utveckling och 
återhämtat sig efter fjolårets svacka. 
 Den största händelsen under året är dock att Innovativ 
Vision sålts till österrikiska Springer Group. En försäljning 
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”Vi ser hur den tilltagande konkurrensen om de bästa medarbetarna gör det viktigare att 
vidareutveckla de vi redan anställt. Personalfrågor har därför kommit att ta en allt större del av 
ledningskraften och är idag en strategisk fråga i bolagen. En följd av detta är att vi valt att utveckla 
ett eget ledarskapsprogram i gruppen. På Exsitec har vi tagit ytterligare ett steg med vårt trainee-
program. Jag tror att detta kommer vara avgörande för våra bolags konkurrenskraft och tillväxt.”

Peter Viberg, delägare, om Syntrans vision

fanns med i årets plan för bolaget eftersom både Syntrans 
och övriga ägare såg att Innovativ Vision skulle ha större 
möjligheter att utvecklas som en del av en större konstella-
tion. För Syntrans har det alltid varit väldigt viktigt att de 
bolag vi säljer, vilket inte händer så ofta, hamnar i goda hän-
der. Det var styrande när vi sökte möjliga köpare. Redan i 
de inledande diskussionerna med Springer Group kände vi 
oss trygga på den punkten. Som nya ägare har de från dag 
ett också aktivt verkat för kunskaps och affärsutbyte genom 
gemensamma kulturbyggande aktiviteter. Vi ser goda för-
utsättningar för att denna företagsaffär verkligen kommer 
att ge stora fördelar både för bolaget och Springer Group i 
framtiden.

Syntransdagen
Varje år samlar vi styrelser och ledningsgrupper i våra bolag 
för en gemensam aktivitet som vi kallar Syntransdagen. Un-
der dagen fokuserar vi på ett ämne och utbyter erfarenheter 
och diskuterar olika frågor kopplade till detta. I år handlade 
det om försäljningsutveckling, särskilt intressant med tanke 
på den positiva trend vi nu ser i flera av bolagen. En givan-
de dag avslutades sedan med att vi blåste liv i tillställningen 
med hjälp av saxofoner, tromboner och trumpeter.
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En av årets stora och viktiga händelser var försäljningen av Innovativ Vision till österrikiska 
Springer Group. En affär som var mycket smidig sett ur ett affärsmässigt perspektiv men 
betydligt svårare ur ett emotionellt och personligt perspektiv. Innovativ Vision var nämligen 
Syntrans första investering för snart tjugo år sedan. 

Innovativ Vision i nya händer

När Syntrans i december 1997 förvär-
vade Innovativ Vision var det ingen 
som förutsåg att det skulle bli en spän-
nande och utvecklande resa på nästan 
två decennier. Under resans gång har 
ett flertal olika ägare kommit att bi-
dra till verksamheten på olika sätt. 
Ledningar och andra medarbetare 
har genom hårt arbete varit med och 
skapat en världsledande aktör inom 
automatisk träavsyning. Bolaget har 
kommit att sätta de standarder som 
idag gäller för avsyning och proces-
soptimering i den vidareförädlande 
träindustrin. Med Springer Group såg 
vi någon som kunde ta bolaget vidare 
i det förändrade marknadslandskapet 
med alltmer konsoliderade aktörer.
 I Syntrans vision sägs att vi an-
vänder våra erfarenheter, kunskaper 
och resurser för att hjälpa företag och 
människor att lyfta blicken och hit-
ta vägen framåt. Det är precis vad vi 
gjorde med Innovativ Vision. 
 Många har engagerat sig 
och bidragit till att den här affä-
ren gått att genomföra på ett för 
alla bra och smidigt sätt. Så här 
säger några av de inblandade: 

“Aquiring Innovativ Vision was an 
opportunity for us to offer our custo-
mers an increased portfolio of techno-
logy and to penetrate the market with 
two specialised brands that should in-
crease our market share and confirm 
our position as market leader. During 
our discussions I have found Syntrans 
as very positive, honest and structured 
and I believe we have created a win-
win situation for both Syntrans and 
us.” Federico  Giudiceandrea, Chief 
Executive Officer, Microtec srl GmbH 
 
”Jag var projektledare och ansvarade 
för att genomföra affären. Förhand-
lingarna genomfördes med mycket 
konkret information vilket gjort det 
enkelt för den nya ägaren att ta över 
bolaget. Syntrans var väldigt noga 
med att all information skulle vara 
korrekt och att bolaget motsvara-
de precis det som beskrevs i försälj-

ningsprospektet. Sex månader efter 
försäljningen har vi uppnått såväl 
de finansiella som operativa mål 
vi utlovade i prospektet som togs 
fram för snart tolv månader sedan.”  
Jonas Eklind, VD Innovativ Vision 

”Syntrans var mycket måna om att 
minoritetsägarna fick den infor-
mation de skulle och jag upplevde 
inte vid något tillfälle att så inte var 
fallet. Styrelse och VD gav tydliga 
och klara direktiv med en hög fri-
hetsgrad. Det har varit en lärorik 
period för mig, både som anställd 
och som minoritetsägare. Jag har 
sett Björn och Peter som mentorer i 
många frågor och, inte minst, har de-
ras höga affärsmoral påverkat mig.” 
Peter Persson, Director of Sales & 
Marketing, Innovativ Vision

”Ända sedan min tid på Epact Technology AB har jag känt 
stort förtroende för Peter och Björn. Efter ägarbytet till 
Springer fick vi genast så mycket information som kunde 
delges; detta är typiskt för Peter, att snarast och på ett 
bra sätt, informera anställda vid stora förändringar. I 
det här fallet kom representanter både från ägare och 
systerbolag och informerade.”

Tomas Blomberg, programvaruutvecklare, Innovativ Vision
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Attentec
Innovativa lösningar utvecklar 
världsledande kunder
Attentec ger kunder tillgång till modern programvaruutveckling – både i form av metodik och 
teknik – och med innovativa lösningar ökar vi värdet på våra kunders produkter och tjänster.

Attentec är ett konsultföretag speci-
aliserat på modern programvaruut-
veckling och IT-lösningar för effekti-
visering av våra kunders verksamhet. 
Bolaget grundades 2005 i den kun-
skapsintensiva miljön Mjärdevi Scien-
ce Park i Linköping. Redan 2008 eta-
blerade bolaget sig även i Stockholm 
och sedan 2013 finns man med en för-
säljningsorganisation i Norge. 

Kompetensutveckling i 
teknikens framkant
Med kunder inom föränderliga bran-
scher som telekommunikation, for-
don, försvar och samhälle är det vik-
tigt att ständigt vässa sitt kunnande 
för att alltid kunna erbjuda attraktiva 
lösningar i teknikens framkant. Kom-
petensutveckling är en viktig del i det-
ta och en förutsättning för att kunna 
skapa mervärde för kunden – något 
som Attentec arbetar mycket aktivt 
med. Det innebär till exempel att 
medarbetarna engagerar sig i kom-
petenshöjande och sociala aktiviteter 
även utanför arbetstid.

Långsiktighet och förtroende
Vi strävar alltid efter att skapa sam-
arbeten utöver det vanliga, där en 
långsiktig relation bidrar till kundens 
framgång.

Verktyg för utveckling
Attentec säkerställer att kundens lös-
ning skapas effektivt, med rätt kvali-
tet och baserad på teknik som håller 
under dess livscykel. Vi stärker både 

organisationer där programvaruut-
veckling är en kärnkompetens och 
företag där det inte är det. Vår agila 
arbetsmetodik ger kunden oöverträf-
fade möjligheter att själv styra ut-
vecklingen av sin produkt eller tjänst 
både ur ett funktions och investe-
ringsperspektiv.
 Exempel på sådana uppdrag är:
• Nästa produktgeneration för att 
övervaka och styra trålfiske
• Utveckling, test och dokumenta-
tion av säkerhetsklassade sensorer
• Automatiska bygg och testsystem 
för utvecklingsteam från 20 till 2 000 
utvecklare

Ökad effektivitet och 
tillgänglighet
Våra IT-lösningar för effektivisering 
av kundens verksamhet skapar för-
utsättning för ökad intern effektivitet 
samt betydligt större tillgänglighet/
närvaro hos vår kunds kund. 
 Exempel på sådana lösningar är: 
• Internet-of-Things – uppkopp-
ling av produkter från industritvättar 
till supertankers för ökad effektivitet 

med fjärrövervakning
• Analys och optimering av pro-
duktionslinjer i sågverk
• System för att effektivt ta fram 
riskdatablad för kemikalier

Ett framgångsrikt år
Det senaste verksamhetsåret har ut-
vecklats mycket positivt för Attentec. 
Efterfrågan i både Sverige och Norge 
har varit god vilket inneburit att At-
tentec växt med 17% jämfört med 
föregående år. Det är en effekt av den 
goda efterfrågan men också ett resul-
tat av Attentecs satsning på att utöka 
och stärka säljorganisationen. Med 
tillväxten har även en tydlig resultat-
förbättring följt.

Vägen framåt
Inför kommande verksamhetsår ser vi 
fram emot en fortsatt god efterfrågan 
på Attentecs lösningar och planerar 
för ytterligare rekrytering och till-
växt. Vi räknar med en fortsatt positiv 
utveckling i såväl Sverige som Norge.

”Syntrans erfarenhet och kunskap ger Attentec en proffsig 
ägarstyrning och ett effektivt styrelsearbete. Detta är väsentligt 
för bolagets utveckling. Under det senaste året har Attentec 
fortsatt utveckla sina befintliga 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 affärsidé är att välja ut bra 
programvaror, anpassa dem till kun-
dens verksamhet och ta ansvar efter 
leveransen. Vi arbetar med välkända 
programvaror och verktyg från le-
verantörer som Qlik, Visma, Medius 
och Erisma.
 Programvarorna utgör byggste-
nar i de kundspecifika lösningar Ex-
sitec erbjuder och vi kombinerar, kon-
figurerar och anpassar dessa för att 
bygga flexibla system som kan upp-
dateras och växa med kundens behov 
över tid.

Ett mycket starkt år
Under verksamhetsåret har markna-
den varit god, både vad gäller nya och 
befintliga kunder. Mot nya kunder är 
det dels ett erbjudande kring mobili-
tet och service management som rönt 
framgång, dels affärssystemet Visma 
Business som i sin senaste version 
står sig mycket starkt i konkurrensen. 
Nya kunder som valt Visma Business 
är bland annat Carolinas Matkasse, 
Fonus, DPJ och Skofabriken Kavat.
 Under året har våra största part-
ners Qlik och Visma båda kommit 
med nya produktreleaser som skapat 
uppmärksamhet och ökat efterfrågan, 
vilket varit positivt för vår tillväxt.
 Vi har vidareutvecklat det kon-
cept för förvaltning av befintliga in-
stallationer kallat Aktiv Förvaltning 
som introducerades förra året. Mål-
gruppen är framför allt befintliga 
kunder som vill ha förutsägbara kost-
nader och ett långsiktigt icke person-
beroende förhållningssätt till under-
håll och vidareutveckling av gjorda 

investeringar. I dagsläget har vi ca 20 
kunder som använder leveransmodel-
len. Som ett resultat av den positiva 
reaktionen hos dessa kommer vi att 
erbjuda den till en större del av vår 
kundbas de närmaste åren.

Fortsatt arbete med webb    
Vid årsskiftet lanserade vi en ny 
webbplats, tillsammans med ett an-
tal specifika fokus-sajter som visar 
på våra erbjudanden. Genom ökad 
annonsering i utvalda digitala medi-
er har vi drivit trafik till webben och 
kunnat minska vår närvaro på mässor 
och i tryckta media. En annan sats-
ning är vår podcast ”mobilpodden” 
där medarbetare pratar om trender 
och möjligheter med fokus på mobil 
teknik. Vi mäter löpande antal besö-
kare i våra digitala medier och antalet 
har fördubblats under året.
 

Visma Partner of the year – 
igen!        
Vi har ytterligare befäst vår position 
som Sveriges ledande partner till Vis-
ma Software vilket vi fick ett kvitto på 
när Visma i September 2015 för tredje 
året i rad utsåg oss till ”Visma Partner 
of the year”.
 
Investeringar i personal
Vi har fortsatt investera i att skola in 
ny personal i verksamheten vilket gett 
oss mycket bra utväxling mot slutet 
av verksamhetsåret. Nytt för i år är 
ett internt ledarskapsprogram för de 
medarbetare som vill växa i sina rol-
ler. Det har bland annat resulterat i 
att vi kunnat internrekrytera tre nya 
konsultchefer. 

Totalt är vi mycket nöjda både med 
såväl omsättningsutveckling som lön-
samheten i verksamheten under året.

Exsitec utvecklar verksamhetssystem inom tre olika områden – affärssystem som minskar 
administration och tar bort onödigt dubbelarbete, beslutsstöd som hjälper våra kunder förstå 
sin verksamhet och att ta bättre beslut, samt webb och mobillösningar som gör information 
och IT-system tillgängliga för hela verksamheten.

”Syntrans  har fortsatt ge 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 
stöd i vårt långsiktiga strategiarbete med ett tydligt budskap om 
att bygga bästa möjliga företag utan att ta kortsiktiga genvägar. 

    För några år sedan identifierade vi ett par glapp på marknaden 
för de verksamhetssystem vi arbetade med. Affärssystemet 
automatiserade vardagen för ett antal experter på företagen, 
men många upplevde dem som komplexa och svåra att använda. 
Genom att kombinera moderna affärssystem med mobil teknik 
och system för visualisering av information kan vi hjälpa våra 
kunder arbeta effektivare, ta bättre beslut och ge alla användare 
tillgång till den information och de funktioner som behövs oavsett 
var de befinner sig.”

Johan Kallblad, VD Exsitec
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Precis som andra industrier går stål-
produktionen mot alltmer automa-
tion och ökade krav på kvalitet i 
produkterna. Automationskravet går 
även igen hos stålföretagens kun-
der där t.ex. automatsvetsning stäl-
ler mycket höga krav på planhet hos 
materialet. Nya avancerade metall-
material är betydligt svårare att bear-
beta vilket kräver att de har rätt egen-
skaper tidigt i tillverkningsprocessen. 
Här kommer Shapelines produkter 
mycket väl till sin rätt. 

Branschstandard
Planhetsmätning med laser är en tek-
nik som länge var 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. Idag har Shap-
elines lösningar 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. 

Ökad omsättning och 
rekordorder
Verksamhetsåret präglades av en 
stark orderingång under början av 
året, vilket resulterade i den bästa 
omsättningen någonsin för företaget, 
med påföljande positivt resultat och 
kassaflöde. Shapeline fick bland annat 
sin största order hittills då koreanska 
POSCO beställde två stora system för 
planhetsmätning av plåt vid sitt verk i 
Pohang, Sydkorea.

Introduktion av ny 
produktplattform
Under året introducerades även Shap-
elines nya produktplattform Shape-

CAT. Hjärtat i den nya plattformen är 
en ny unik kamera som utvecklats till-
sammans med Syntrans. ShapeCAT 
ger helt nya möjligheter att utveck-
la nya applikationer och produkter. 
Shapelines första order inom alumini-
umindustrin för mätning på höghåll-
fasta band för bilindustrin blev möjlig 
tack vare den nya produktplattfor-
mens prestanda.

Återhållsamhet hos kunderna
Den globala stålindustrin befinner sig 
i en fortsatt strukturell kris, med stor 
överkapacitet. Kunderna är mycket 
återhållsamma med investeringarna, 
men de investeringar som görs ofta 
är inriktade på ökad produktkvalitet. 
Detta påverkar Shapelines verksam-
het och gör att företaget har en fort-
satt återhållsamhet i fasta kostnader.

Kvalitet som går hand i hand med hög produktionstakt är en svår ekvation för de flesta 
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 effektivt strategiskt 
arbete. Det bidrar till Shapelines möjligheter för en fortsatt 
satsning utvecklingen av vår produktportfölj och vårt 
erbjudande till våra kunder.

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

Magnus Titus, VD Shapeline

Ny produktplattform skapar nya möjligheter
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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 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.

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

Väsentliga händelser under året
Verksamhetsåret har präglats av de åtgärder som låg i pla-
nen för respektive bolag. Även om konjunkturen befunnit 
sig någonstans mellan dålig och att inte vilja ta fart har bo-
lagen i gruppen utvecklats mycket positivt. Vi har fortsatt 
att utveckla verksamheterna vi är engagerade i under året 
och valt att inte engagera oss i några nya företag.
 Arbetet i Shapeline har även i år präglats av att förstär-
ka försäljningsarbetet och produktutveckling och vi har nu 
fått se en del positiva resultat av tidigare års insatser på 
dessa områden.
 På Attentec har utveckling av försäljning och erbjudan-
de stått i centrum. Vi har efter årets slut rekryterat en ny 
styrelse som vi räknar med ska ge Attentec ännu bättre för-
utsättningar för en lönsam tillväxt.

Verksamheten på Exsitec har varit inriktad mot en kontrol-
lerad tillväxt och vi kan konstatera att det skett framgångs-
rikt. Vi har avyttrat aktier för 0,5 Mkr efter årets slut och 
vår ägarandel uppgår efter det till 54%.
 Vi har under året sålt samtliga aktier i Innovativ Vision 
så att det numera är en helägd del av Springer Group med 
säte i Österrike.

Framtiden
Även i år är det svårt att sia om framtiden i skuggan av allt 
som händer i vår omvärld och här hemma. För vart år som 
går blir det allt tydligare att internationaliseringen påver-
kar även bolag som endast är aktiva i Sverige och inte bara 
de som opererar på internationell basis. För vissa har det 
inneburit fantastiska möjligheter som de tagit väl vara på 
men andra lider under mycket högt konkurrenstryck från 
omvärlden. Inte minst det senare är mycket tydligt bland 
Shapelines kunder i stålbranschen. Själva har vi en posi-
tiv grundsyn för utvecklingen av våra verksamheter och vi 
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.
 Vi lägger ett av våra bästa år till handlingarna när vi 
går in i ett nytt verksamhetsår med nya intressanta utma-
ningar.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

Koncernen* 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12

Nettoomsättning (tkr) 183 745 161 640 164 589 94 524

Resultat efter finansiella poster (tkr) 26 287 -5 861 -7 395 1 446

Balansomslutning (tkr) 139 990 164 190 182 288 186 478

Soliditet (%) 76 59 59 65

Antal anställda 135 122 135 76
  
 
Moderbolaget* 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12

Nettoomsättning (tkr) 2 011 48 573 149

Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 621 2 345 283 1 001

Balansomslutning (tkr) 117 705 117 966 119 204 123 580

Soliditet (%) 82% 100 99 98

Antal anstälda 2 2 2 3
 
*Jämförelsetalen för åren 2011/12-2013/14 har inte räknats om vid 
byte av redovisningsprincip/rättelse av fel

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
Balanserad vinst 94 487 082  
Årets vinst 2 118 588
 96 605 670
disponeras så att
till aktieägare utdelas 0 
i ny räkning överföres 96 605 670
 96 605 670
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Not 2014-07-01-
2015-06-30

2013-07-01-
2014-06-30

Nettoomsättning 183 745 117 161 636 974

Övriga rörelseintäkter 1 678 345 1 858 979

185 423 462 163 495 953

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -10 813 000 -20 597 000

Direkta kostnader -35 252 990 -28 227 656

Övriga externa kostnader 2,3 -25 297 788 -26 815 726

Personalkostnader 4 -91 240 056 -89 621 736

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -7 509 344 -7 033 621

Resultat från andelar i koncernföretag 9 024 072 0

Övriga rörelsekostnader -3 506 -18 500

-162 092 612 -172 314 239

Rörelseresultat 23 330 850 -8 818 286

Resultat från finansiella poster

Nedskrivningar från andelar i koncernföretag 0 -44 672

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 5 3 513 955 3 927 974

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 173 689 170 410

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -731 193 -1 096 598

2 956 451 2 957 114

Resultat efter finansiella poster 26 287 301 -5 861 172

Skatt på årets resultat 8 -4 484 792 -3 537 466

Årets resultat 21 802 509 -9 398 638

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 15 200 497 -7 139 417

Minoritetsintresse 6 602 012 -2 259 221
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Not 2015-06-30 2014-06-30

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och   
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 9 10 070 894 24 195 062

Koncessioner, patent, licenser, varumärken   
samt liknande rättigheter 10 0 300 000

Goodwill 11 9 290 113 12 447 476

19 361 007 36 942 538

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 12 594 522 1 122 832

Förbättringsuppgifter på annan fastighet 13 0 2 094 000

594 522 3 216 832

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 14 0 0

Summa anläggningstillgångar 19 955 529 40 159 370

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 1 004 248 6 509 844

Pågående arbete för annans räkning 15 0 2 567 000

1 004 248 9 076 844

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 23 999 637 28 765 523

Aktuella skattefordringar 0 66 803

Övriga fordringar 382 235 6 331 797

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 152 091 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 160 329 6 465 324

32 694 292 41 629 447

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar 63 746 576 64 981 184

Kassa och bank 22 589 172 8 343 182

Summa omsättningstillgångar 120 034 288 124 030 657

SUMMA TILLGÅNGAR 139 989 817 164 190 027
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16 2015-06-30 2014-06-30

Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000 100 000

Övrigt tillskjutet kapital 0 0

Annat eget kapital inklusive årets resultat 89 811 230 97 438 217

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 89 911 230 97 538 217

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse 16 554 377 11 066 986

106 465 607 108 605 203

Skulder

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 123 285 0

Långfristiga skulder

Konvertibla lån 17 0 1 855 000

Checkräkningskredit 1 143 559 720 015

Skulder till kreditinstitut 17 0 8 000 000

1 143 559 10 575 015

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 2 833 000

Förskott från kunder 502 721 2 738 053

Leverantörsskulder 7 334 016 10 378 759

Aktuella skatteskulder 2 236 567 408 137

Övriga skulder 6 905 693 6 354 157

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 15 278 369 22 297 703

32 257 366 45 009 809

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 139 989 817 164 190 027

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 21 000 000 55 760 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Den löpande verksamheten 2015/2014 2014/2013

Resultat efter finansiella poster 34 682 805 -5 861 173

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

     Avskrivningar och nedskrivningar 5 582 343 7 033 621

     Kursdifferenser likvida medel 0 132 844

     Realisationsresultat 2 979 721 -52 503

     Förändringar i avsättningar 0 -30 000

43 244 869 1 222 789

Betald inkomsskatt -2 466 274 -631 667

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 40 778 595 591 122

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager 1 249 881 668 368

Ökning/minskning av kundfordringar 4 765 886 3 750 030

Ökning/minskning av fordringar -7 660 307 -3 117 761

Ökning/minskning av leverantörsskulder 3 044 743 -3 894 973

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -2 598 023 1 162 685

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 580 775 -840 529

Investeringsverksamheten

Avyttringar av dotterbolag 9 024 072 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -363 011 -2 205 084

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 798 999 -5 816 817

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 862 062 -8 021 901

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 423 544 2 594 572

Amortering av skuld -9 855 000 -3 895 064

Utbetald utdelning -23 000 000 -3 000 000

Förändring av kortfristiga placeringar 1 234 608 6 129 671

Minoritetsintresse 0 -940 417

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -31 196 848 888 762

Årets kassaflöde 14 245 989 -7 973 667

Likvida medel vid årets början 8 343 183 16 316 850

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets slut 22 589 172 8 343 183
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RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAGET
2014-07-01– 
2015-06-30

2013-07-01– 
2014-06-30

Nettoomsättning 2 011 483 47 997

2 011 483 47 997

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -1 015 973 -227 406

Övriga externa kostnader 2,3 -584 558 -552 061

Personalkostnader 4 -2 022 035 -1 930 196

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 206 -13 648

-3 624 773 -2 723 311

Rörelseresultat 19 -1 613 290 -2 675 314

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 20 409 650 801 280

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 5 3 813 202 4 205 775

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 83 966 53 371

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -72 242 -40 159

4 234 576 5 020 267

Resultat efter finansiella poster 2 621 286 2 344 953

Skatt på årets resultat 8 -502 698 -57 816

Årets resultat 2 118 588 2 287 137
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2015-06-30 2014-06-30

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 12 0 2 206

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 21, 22 44 359 057 43 222 845

Fordringar hos koncernföretag 2 988 879 4 444 828

Summa anläggningstillgångar 47 347 936 47 669 879

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 30 535

Fordringar hos koncernföretag 0 1 048 854

Övriga fordringar 1 534 2 316 930

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 379 30 986

23 913 3 427 305

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar 63 746 576 64 981 184

Kassa och bank 6 586 774 1 887 987

Summa omsättningstillgångar 70 357 263 70 296 476

SUMMA TILLGÅNGAR 117 705 199 117 966 355

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

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 94 487 082 115 199 945

Årets resultat 2 118 588 2 287 137

96 605 670 117 487 082

Summa eget kapital 96 725 670 117 607 082
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprät-
tats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (K3).

Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)
Detta är första gången koncernen och moderföretaget till-
lämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). Övergången till K3 har inte påverkat koncer-
nens eller moderföretagets resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys eller noter utöver utökade upplysnings-
krav. Inga effekter har således påverkat koncernens eller 
moderföretagets eget kapital vid tidpunkten för övergång-
en eller för jämförelseåret. Övergången till K3 har inte hel-
ler inneburit att någon för koncernen eller moderföretaget 
väsentlig redovisningsprirncip har ändrats.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmeto-
den. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt 
dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka 
moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande 
inflytande. I normalfallet avser detta företag där moderfö-
retaget innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovis-
ningen ingår dotterföretagen från den dagen koncernen er-
håller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre 
föreligger. Dotterföretagens redovisningsprinciper överens-

stämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt. 
 
I koncernredovisningen faller koncernföretagens boksluts-
dispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter 
avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernfö-
retagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning 
fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 
 
Minoritetens andel av årets resultat redovisas direkt i an-
slutning till Årets resultat samt att eget kapital som hänför 
sig till minoriteten återfinns på en separat rad i koncernens 
egna kapital.
 
Intäktsredovisning
Försäljning av varor
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. Det innebär att intäkten redovi-
sas till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättning er-
hålls i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för 
lämnade rabatter.

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

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning 
intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, 
ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det be-
lopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten 
”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”.

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Skulder

Långfristiga skulder 20 000 000 0

20 000 000 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 157 245 98 797

Skulder till koncernföretag 8 750 37 500

Aktuella skatteskulder 517 757 37 367

Övriga skulder 265 777 28 289

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 30 000 157 320

Summa kortfristiga skulder 979 529 359 273

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 117 705 199 117 966 355
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Leasingavtal
Koncernen är leastagare genom så kallade operationella 
leasingavtal då de ekonomiska risker och fördelar som är 
förknippade med tillgången inte har övergått till koncer-
nen. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd 
hyra, redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar 
som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersätt-
ningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning 
(pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Er-
sättningar till anställda efter avslutad anställning avser av-
giftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som 
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda 
avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig lega-
la eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda 
pensionsplaner. Koncernen har övriga långfristiga ersätt-
ningar till anställda

Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörel-
sefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 
medan kursvinster och kursförluster på finansiella ford-
ringar och skulder redovisas som finansiella poster.

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

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas 
utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida rä-
kenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslu-
tad skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i 
gällande skattesatser resultatförs i den period förändring-
en lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till 
den del det inte är sannolikt att den underliggande skatte-
fordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig 
framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiel-
la anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som av-
sättning. 

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovi-
sas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av-
skrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet 
minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 
Avskrivning sker.
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Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings-  
och utvecklingsarbeten 5-10 år

Patent 5 år

Goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 år

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Koncernen tillämpar den s.k. ”aktiveringsmodellen” avse-
ende internt upparbetade immateriella anläggningstillgång-
ar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kri-
terierna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång 
och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffnings-
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med 
nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försälj-
ningspris, minskat med försäljningskostnader. Den valda 
värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varu-
lagret har beaktats.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar 
till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp var-

med de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och 
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstill-
fället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och 
avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli 
reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvär-
de om inget annat anges ovan.

Redovisningsprinciper - Moderföretaget
Endast redovisningsprinciper som avviker från de som till-
lämpas i koncernredovisningen

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bok-
slutsdisposition.

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar re-
dovisas som intäkt, även om utdelningen avser ackumulera-
de vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas 
i normalfallet när behörigt organ fattat beslut om den och 
den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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NOTER

NOT 2 ARVODE TILL REVISORER Koncernen Moderföretaget

2014/15 2013/14 2014/15 2013/14

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 339 000 322 000 45 300 44 500

339 000 322 000 45 300 44 500

NOT 3 LEASINGAVTAL - LEASETAGARE Koncernen Moderföretaget

2014/15 2013/14 2014/15 2013/14

Operationell leasing

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella 
leasingavtal 5 616 427 5 789 249 79 654 137 642

Framtida minimileaseavgifter avseende ej 
uppsägningsbara operationella leasingavtal:

   Ska betalas inom 1 år 5 005 271 4 946 029 54 516 79 654

   Ska betalas inom 1-5 år 5 981 332 4 915 296 0 54 516

   Ska betalas senare än 5 år 124 000 0 0 0

11 110 603 9 861 325 54 516 134 170

NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2014/15 2013/14

Medelantalet anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderföretaget 2 100% 2 100%

Dotterföretag 133 78% 120 80%

Totalt koncernen 135 78% 122 80%

Koncernen Moderföretaget

2014/15 2013/14 2014/15 2013/14

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD 5 359 921 5 390 717 1 152 000 1 056 000

Härav tantiem (0) (0) (0) (0)

Övriga anställda 58 158 448 55 055 231 289 200 265 000

63 518 369 60 445 948 1 441 200 1 321 000

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och VD 853 325 1 240 936 0 0

Pensionskostnader övriga anställda 4 826 332 5 597 733 0 0

Övriga sociala kostnader 20 114 217 21 685 176 518 298 438 540

25 793 874 28 523 845 518 298 438 540

2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30

Könsfördelning bland ledande befattningshavare på 
balansdagen

Andel män i styrelsen 100% 100% 100% 100%

Andel kvinnor bland övriga ledande 
befattningshavare 17% 17% 0% 0%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 83% 83% 0% 0%
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NOT 5  RESULTAT FRÅN ÖVRIGA  
VÄRVÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen Moderföretaget

2014/15 2013/14 2014/15 2013/14

Erhållna utdelningar 230 105 0 230 105 0

Ränteintäkter 0 0 298 976 277 801

Resultat vid avyttringar 3 283 850 3 927 974 3 284 121 3 927 974

3 513 955 3 927 974 3 813 202 4 205 775

NOT 6  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER Koncernen Moderföretaget

2014/15 2013/14 2014/15 2013/14

Övriga ränteintäkter 173 689 170 410 83 966 53 371

173 689 170 410 83 966 53 371

NOT 7  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER Koncernen Moderföretaget

2014/15 2013/14 2014/15 2013/14

Övriga räntekostnader -659 255 -1 057 940 -304 -2 438

Övriga finansiella kostnader -71 938 -38 658 -71 938 -37 721

-731 193 -1 096 598 -72 242 -40 159

NOT 8  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Koncernen Moderföretaget

2014/15 2013/14 2014/15 2013/14

Aktuell skatt 4 361 507 323 466 502 698 57 816

Justering avseende tidigare år 0 0 0 0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 123 285 3 214 000 0 0

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag 0 0 0 0
Summa redovisad skatt 4 484 792 3 537 466 502 698 57 816
Genomsnittlig effektiv skattesats 12,9% - 19,2% 2,5%

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 34 682 805 -5 861 172 2 621 286 2 344 953

Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats (22 %): 7 630 217 0 576 683 515 890

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader 1 071 048 0 16 148 1 748

     Utnyttjat underskottsavdrag -293 339 0 0 -283 478

     Ej skattepliktiga intäkter -3 923 134 0 -90 134 -176 343

Redovisad skatt 4 484 792 0 502 698 57 817

Effektiv skattesats 12,9% - 19,2% 2,5%
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NOT 9  BALANSERADE UTGIFTER FÖR 
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN OCH 
LIKNANDE ARBETEN Koncernen Moderföretaget

2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30

Ingående anskaffningsvärden 49 557 101 50 062 101 0 0

Årets anskaffningar 2 798 999 3 930 000 0 0

Försäljningar koncernbolag -34 693 000 -4 435 000 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 663 100 49 557 101 0 0

Ingående avskrivningar -25 362 039 -27 001 824 0 0

Försäljningar koncernbolag 20 690 000 4 435 000 0 0

Årets avskrivningar -2 110 167 -2 795 215 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 782 206 -25 362 039 0 0

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar -810 000 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -810 000 0 0 0

Utgående redovisat värde 10 070 894 24 195 062 0 0

NOT 10  KONCESSIONER, PATENT, LICENTER, 
VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER Koncernen Moderföretaget

2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30

Ingående anskaffningsvärden 300 000 300 000 0 0

Försäljningar koncernbolag -300 000 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 300 000 0 0

Utgående redovisat värde 0 300 000 0 0

NOT11 GOODWILL Koncernen Moderföretaget

2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30

Ingående anskaffningsvärden 22 004 781 20 117 964 0 0

Årets anskaffningar 0 1 886 817 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 004 781 22 004 781 0 0

Ingående avskrivningar -6 305 435 -2 837 876 0 0

Årets avskrivningar -3 157 363 -3 467 559 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 462 798 -6 305 435 0 0

Ingående nedskrivningar -3 251 870 -3 251 870 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 251 870 -3 251 870 0 0

Utgående redovisat värde 9 290 113 12 447 476 0 0
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NOT 12  INVENTARIER, VERKTYG OCH 
INSTALLATIONER Koncernen Moderföretaget

2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30

Ingående anskaffningsvärden 15 674 651 18 533 357 65 896 303 645

Årets anskaffningar 363 011 42 084 0 0

Försäljningar koncernbolag -10 000 146 -2 900 790 0 -237 749

Försäljningar/utrangeringar -3 410 233 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 627 283 15 674 651 65 896 65 896

Ingående avskrivningar -14 551 819 -16 803 264 -63 690 -287 791

Försäljningar koncernbolag 9 346 145 2 800 292 0 237 749

Försäljningar/utrangeringar 3 406 726 0 0 0

Årets avskrivningar -233 813 -548 847 -2 206 -13 648

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 032 761 -14 551 819 -65 896 -63 690

Utgående redovisat värde 594 522 1 122 832 0 2 206

NOT 13  FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS 
FASTIGHET Koncernen Moderföretaget

2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30

Ingående anskaffningsvärden 2 314 000 0 0 0

Årets anskaffningar 0 2 314 000 0 0

Försäljningar koncernbolag -2 314 000 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 2 314 000 0 0

Ingående avskrivningar -220 000 0 0 0

Försäljningar koncernbolag 220 000 0 0 0

Årets avskrivningar 0 -220 000 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -220 000 0 0

Utgående redovisat värde 0 2 094 000 0 0

NOT 14  UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30

Ingående saldo 0 3 214 000 0 0

Nedskrivning 0 -3 214 000 0 0

0 0 0 0

Se även not 8  Skatt på årets resultat.

NOT 15  PÅGÅENDE ARBETE FÖR ANNANS 
RÄKNING Koncernen Moderföretaget

2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30

Nedlagda utgifter 0 2 567 000 0 0

Redovisat värde 0 2 567 000 0 0

Av beställare innehållna belopp 0 0
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NOT 16  FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Annat eget kap. 
inkl. årets res.

Minoritetsintressen Totalt

Ingående balans 2013-07-01 100 000 0 107 464 791 14 266 623 121 831 414

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 -3 000 000 -940 416 -3 940 416

Omräkningsdifferenser 0 0 132 843 0 132 843

Årets resultat 0 0 -7 139 417 -2 259 221 -9 398 638

Utgående balans 2014-06-30 100 000 0 97 458 217 11 066 986 108 625 203

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 -23 000 000 -1 125 641 -24 125 641

Omräkningsdifferenser 0 0 152 516 11 020 163 536

Årets resultat 0 0 15 200 497 6 602 012 21 802 509

Utgående balans 2015-06-30 100 000 0 89 811 230 16 554 377 106 465 607

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott
 

Moderföretaget Aktiekapital Uppskrivnings 
fond

Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Ingående balans 2013-07-01 100 000 0 20 000 117 917 372 282 573 118 319 945

Överföring resultat föregående år 0 0 0 282 573 -282 573 0

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 0 -3 000 000 0 -3 000 000

Årets resultat 0 0 0 0 2 287 137 2 287 137

Utgående balans 2014-06-30 100 000 0 20 000 115 199 945 2 287 137 117 607 082

Överföring resultat föregående år 0 0 0 2 287 137 -2 287 137 0

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 0 -23 000 000 0 -23 000 000

Årets resultat 0 0 0 0 2 118 588 2 118 588

Utgående balans 2015-06-30 100 000 0 20 000 94 487 082 2 118 588 96 725 670

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER Koncernen Moderföretaget

2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 0 9 855 000 0 0

0 9 855 000 0 0

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0

0 0 0 0
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NOT 18  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 
Koncernen

 
Moderföretaget

2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30

Upplupna löner och semesterlöner 6 550 289 7 251 602 0 0

Upplupna sociala avgifter 2 288 992 3 173 821 0 0

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda inkäter 6 439 089 11 872 279 30 000 157 320

15 278 370 22 297 702 30 000 157 320

NOT 19  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN 
KONCERNFÖRETAG

 
Moderföretaget

2014/15 2013/14

Andel av årets totala inköp som skett från andra 
företag inom koncernen

 
0,40%

 
0,30%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra 
företag inom koncernen 100% 100%

NOT 20 RESULTAT FRÅN ANDELAR I 
KONCERNFÖRETAG

 
Moderföretaget

2014/15 2013/14

Erhållna utdelningar 409 650 801 280

409 650 801 280

NOT 21 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Moderföretaget

2015-06-30 2014-06-30

Ingående anskaffningsvärden 60 508 667 57 972 997

Årets anskaffningar 1 136 212 0

Nyemission 0 2 535 670

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 644 879 60 508 667

Ingående nedskrivningar -17 285 822 -17 285 822

Utgående ackumulerade nedskrivningar -17 285 822 -17 285 822

Utgående redovisat värde 44 359 057 43 222 845

NOT 22  SPECIFIKATION AV ANDELAR I  
KONCERNFÖRETAG

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Attentec AB 50,08% 50,08% 626 502 098

Exsitec AB 55,70%  64,70% 1 133 588 16 306 712

Shapeline AB 60,70% 90,80% 2 149 519 9 170 502

Vita Vonni AB 85,00% 85,00% 1 709 539 18 379 745

44 359 057

Namn Org.nummer Säte

Attentec AB 556409-2673 Linköping

Exsitec AB 556592-7455 Linköping

Shapeline AB 556383-6815 Linköping

Vita Vonni AB 556708-7589 Linköping
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Linköping den 25 november 2015

Peter Viberg     Lars-Inge Johansson   Björn Lindskog
Verkställande direktör    Ordförande    

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 november 2015
Ernst & Young AB

 

Clas Tegidius
Auktoriserad revisor

NOT 23  RÖRELSEFÖRVÄRV

Under året har följande väsentliga rörelseförvärv skett:

Av moderföretaget

Under året har ytterligare 5% i Vita Vonni förvärvats

NOT 24  NYCKELTALSDEFINITIONER

Justerat eget kapital

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats 
med uppskjuten skatt.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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