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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 leverera verklig nytta
Syntrans arbete vilar på en stark värdegrund där ansvar, 
god etik och affärsmannaskap är centrala egenskaper. 
Våra investeringar sker främst i teknik- eller kunskap-
sintensiva produkt- och tjänsteföretag som har en verk-
samhet där vår kompetens och erfarenhet kan bidra 
till utvecklingen och skapa verklig nytta. Syntrans har 
lång erfarenhet av att vägleda, inspirera och motivera 
människor och företag till förändring. Vi är en kataly-
sator som genom att tillföra kunskap, erfarenhet och 
kapital till verksamheter hjälper dem att nå sin fulla po-
tential. 

En aktiv ägare är också en bättre ägare
Vårt sätt att arbeta bygger på egna erfarenheter från 
många år som ägare med fokus på utveckling och till-
växt. Som ägare med stort inflytande tar vi en aktiv roll i 
de företag vilka vi engagerar oss i. Vi arbetar aktivt i sty-
relse och nära VD och ledning. Tillsammans utvecklar vi 
det strategiska och operationella arbetet.  De erfarenhet-
er och kunskaper som genereras i denna samverkan bi-
drar sedan till att inspirera och stimulera alla våra bolag 
och medarbetare.

Fokus på tre bolag
Under året har Syntrans engagemang omfattat tre bolag 
som alla har funnits med i bilden några år nu:
• Attentec – en agil lösningsleverantör med förmåga 
att på ett enkelt sätt utveckla mjukvara som löser kom-
plexa utmaningar
• 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 mätsystem som snabbt och med hög 
noggrannhet mäter planhet på platta produkter inom 
stålindustrin.

Vägledning och stöd för att möta framtiden 
Vi ser en snabbt föränderlig värld med allt tuffare kon-
kurrens. Det innebär att våra bolag hela tiden måste 
utvecklas för att möta nya utmaningar och behov. Syn-
trans arbete görs ofta i bolagens styrelser och genom att 
stödja och vägleda bolagens ledningar. Vi utvärderar 

styrelsernas sammansättning kontinuerligt för att se till 
att de har den kompetens som krävs för att möta de be-
hov som identifierats för respektive bolag. Syntrans kan 
även gå in och ge extra stöd i en ledningsgrupp i sam-
band med organisationsförändringar, etablering av nya 
partnerskap eller andra liknande aktiviteter.

Extra resurs för produktutveckling
Inom Syntrans finns en lång erfarenhet av teknik- och 
kunskapsintensiva branscher och gedigen kunskap om 
vad som krävs för att verksamheten i ett bolag ska fung-
era optimalt på alla nivåer. Detta gör att vi även kan 
engagera oss på produktnivån. I en del fall bistår vi till 
exempel med teknisk kompetens vid utveckling av be-
fintliga eller nya produkter. I andra fall hjälper vi kan-
ske till med marknadsbedömningar eller andra typer av 
analyser. 

Vårt engagemang är alltid långsiktigt
Långsiktighet är en del av både vår vision och affärs-
strategi. Vi tror nämligen vare sig på korta förhållanden 
eller snabba klipp. Vår framgång bygger på att vi tar 
en aktiv roll i de bolag vi investerar i och för att skapa 
varaktig lönsamhet och nytta behöver vi finnas där un-
der lång tid. 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 tek-
nik- och kunskapsintensiva företag med en omsättning 
mellan 5 och 50 miljoner kronor. 

Ägarskap med trygghet och förtroende
För oss är ett tydligt ägarskap lika viktigt som att vi har 
ett tydligt ledarskap i våra bolag. Genom regelbundna 
ägarmöten tillsammans med övriga huvudägare i res-
pektive bolag granskar och diskuterar vi ägarnas och 
verksamhetens långsiktiga mål och strategier, samt vär-
degrund. Detta är ett kontinuerligt arbete som stärker 
samsynen i ägargrupperna och samtidigt erbjuder en 
plattform för konstruktiva samtal och ett givande er-
farenhetsutbyte. Vi har funnit att det är arbetssätt som 
resulterar i tydliga och väl förankrade riktlinjer till sty-
relsen vilket ger dem bästa möjliga förutsättningar att 
genomföra sitt arbete på ett effektivt och bra sätt.
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”Vi ser allt tydligare att internationaliseringen i världen inte bara påverkar de företag som opererar 
på internationell basis, även bolag som bara är verksamma här i Sverige påverkas. För vissa har 
det inneburit fantastiska möjligheter, medan andra kämpat med tuff konkurrens från omvärlden. 
Det senare har varit mycket tydligt inom stålbranschen och bland Shapelines kunder. En utmaning 
som vi möter med nya innovativa lösningar som stärker kundernas konkurrenskraft.”

Björn Lindskog, delägare, om Syntrans engagemang

Året som gått
Vårt arbete med att stärka och utveckla försäljning och pro-
dukter i de olika bolagen har fortsatt samtidigt som satsning-
arna på ledarskaps- och traineeprogram har gett bra resultat. 
Vi tycker att det skapats en hel del goda affärsmöjligheter för 
våra bolag. Syntrans har under året inte investerat i några nya 
företag utan fokuserat på utveckling av de verksamheter vi 
redan är engagerade i. 
 Attentec har formulerat en ny affärsidé och förändrat 
sin position från konsultbolag till lösningsleverantör. Arbetet 
med att utveckla försäljning och erbjudande har stått i cen-
trum. För att stödja utvecklingen av den nya positionen och 

ge bolaget ännu bättre förutsättningar att skapa lönsam till-
växt har vi under året rekryterat en ny styrelse med kompe-
tenser och erfarenheter som passar för den process bolaget är 
inne i. 
 Verksamheten på Exsitec har varit inriktad på fortsatt 
kontrollerad tillväxt vilket också gett ett mycket positivt re-
sultat. Samtidigt har ledningen förstärkts med ny strategisk 
kompetens för att kunna ta nästa steg i bolaget utveckling. 
Ledarskaps- och traineeprogrammen, samt den interna säljut-
bildningen har tagits emot mycket positivt av medarbetarna. 
Vi ser dagligen positiva effekter av detta. I januari gjorde vi 
ett strategiskt förvärv som gör Exsitec till landets främsta le-

6



”För att möta konkurrensen på sina marknader tävlar våra bolag inte bara om att kunna erbjuda 
de bästa produkterna och tjänsterna, man kämpar också om att attrahera de bästa medarbetarna. 
Vårt arbete med Employer Branding och programmen för trainees, säljare och nya ledare är bra 
exempel på åtgärder som tilltalar nya förmågor och samtidigt ger befintliga medarbetare möjligheter 
att vidareutvecklas. Så skapar vi nya framgångar och möter framtidens konkurrens.”

Peter Viberg, delägare, om Syntrans vision

verantör av Visma.Net. 
 Arbetet i Shapeline har även i år präglats av åtgärder 
och aktiviteter med syfte att förstärka försäljningsarbetet 
och produktutvecklingen. Det har bland annat resulterat i 
lansering av två nya produkter som öppnar upp helt nya af-
färsmöjligheter och att bolaget genomfört sin största affär 
hittills. Under året har Syntrans även ökat sitt ägande i bola-
get och en ny vd har tillträtt.

Tillförsikt om framtiden
Framtiden blir sällan som man tror. Det hindrar oss dock 
inte från att våga sia om morgondagen. Vi har även fram-

gent en positivt syn på utvecklingen av våra verksamheter 
då våra bolag står väl rustade att möta framtiden och dess 
utmaningar. Vi tror också att många intressanta möjligheter 
uppstår för den som vill se dem och har kraft och intresse att 
ta vara på dem. Vår finansiella styrka ger oss uthållighet att 
möta utmaningar och långsiktigt vidareutveckla våra bolag. 
När vi nu lägger ett mycket bra år till handlingarna och går 
in i ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar och spän-
nande möjligheter, ser vi framtiden an med både tillförsikt 
och tilltro till de företag och medarbetare Syntrans är en del 
av. 
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Attentec
Utvecklar lösningar som förbättrar 
kundens värld
När man ser en trålfiskare under vindpinade förhållanden i hög sjö är kanske inte avancerade 
användargränssnitt det första som man kommer att tänka på. Men det är just vad Scanmars 
kunder har för ögonen för att effektivt kunna utföra sitt jobb. För att behålla sin ställning som 
världsledande aktör valde Scanmar att utveckla nästa generation av gränssnitt tillsammans med 
Attentec.

Attentec är en agil lösningsleverantör 
med förmåga att på ett enkelt sätt ut-
veckla mjukvara som löser komplexa 
utmaningar. Tillsammans med våra 
kunder tillämpar vi ett förhållnings-
sätt som skapar ett nära samarbete. 
Resultatet är framgångsrika projekt 
som verkligen levererar kundnytta. 
Att ligga i framkant av utvecklingen 
inom våra expertområden är en del av 
vardagen på Attentec. Vi testar hela 
tiden ny teknik för att alltid leverera 
bästa möjliga lösning till våra kunder. 

Våra expertområden är:
• Internet of Things 
• Streaming Media
• Modern Software Development

Teknik som skapar affärsnytta
Internet of Things ökar våra kunders 
effektivitet, minskar deras risk och 
ger dem även möjlighet att öka sin 
omsättning genom att koppla helt 
nya tjänster till deras leverans. Våra 
kunder är främst företag som utveck-
lar egna produkter. Exempel på till-
lämpningar är fjärrövervakning och 
-styrning av industriell utrustning och 
mobila enheter som arbetsbodar, bilar 
och fartyg.

 Streaming Media ger tillgång till 
film och ljud när du vill och var du 
vill. Via internet strömmas filmer till 
konsumenter som tittar på det i sin 
mobil, surfplatta, dator eller TV. At-
tentec skapar lösningar som levererar 
strömmande media till kunder – allt 
från tillverkare av komponenter som 
ingår i distribution av media ända till 
operatören som distribuerar innehåll-
et.
 Modern Software Development 
skapar affärsnytta genom att fram-
tidssäkra våra kunders mjukvara. Det 
handlar om att tillämpa effektiva och 
agila utvecklingsprocesser som sä-
kerställer att kunden får rätt lösning 
eller att skapa en mjukvaruarkitektur 
som håller hela produktens livscykel. 
Vi hjälper kunden att väljer moderna 
ramverk som ger skalbara system som 
kan växa i takt med våra kunders be-
hov. Rätt kvalitet säkras genom Con-
tinuous Integration och Continuous 
Delivery. Våra kunder har en stor 
andel mjukvara i sina produkter och 

innehåller komplexa utmaningar som 
vi löser tillsammans med kunden.

Kort om året som gått
Verksamhetsåret 2015-2016 inled-
des svagt medan avslutningen på året 
präglades av mycket starkt efterfrå-
gan. Resultatet blev en viss tillväxt 
jämfört med föregående år och ett po-
sitivt resultat. Både tillväxt och resul-
tat påverkades negativt av den svaga 
inledningen på verksamhetsåret. 
 Inför kommande verksamhetsår 
ser vi fram emot en fortsatt god ef-
terfrågan på Attentecs lösningar och 
planerar för fortsatt tillväxt. 

”Syntrans långsiktiga ägarfilosofi och erfarenhet av 
värdeskapande bolagsutveckling ger Attentec en proffsig 
ägarstyrning och ett effektivt styrelsearbete. Därför har Attentec 
idag en kompetensbaserad styrelse där varje styrelseledamot 
representerar ett område som är en framgångsfaktor för 
bolagets utveckling. Vi är stolta över att styrelsen består av lika 
många kvinnor som män.”

Anders Englund, VD Attentec
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Exsitec
Mer kundnytta genom ökad visualisering  
och tillgänglighet

Tre verksamhetsområden
Inom verksamhetsområdet affärssys-
tem tar vi fram IT-lösningar som hjäl-
per våra kunder minska sina adminis-
trativa kostnader.

 På Beslutstöd hjälper vi våra kun-
der att visualisera de data de har i sina 
system som användbar information 
och därigenom göra det enklare att ta 
faktabaserade beslut.

 Webb och mobilt kallar vi områ-
det som bidrar till att digitalisera kun-
dernas verksamhet genom att skapa 
IT-stöd för all personal, oavsett var de 
befinner sig eller vilken utrustning de 
använder.

Våra medarbetare har specialist-
kompetens för såväl de olika verk-
samhets- som teknikområdena, och 
kunskap och erfarenhet som sträcker 
sig hela vägen från analys till vidare-
utveckling av lösningar i drift.

Nytt rekordår i 
digitaliseringens tecken   
Digitalisering har blivit ett tema som 
är högt i medvetandet hos företags-
ledningar och våra verktyg är just de 
digitala byggstenar med vilka man 
kan skapa en effektivare verksamhet. 
Det innebär att marknadens efterfrå-
gan på våra lösningar och tjänster 
varit mycket stark och vi har haft 
glädjen att välkomna fler än 50 nya 
kunder under året. Vi tror att digita-
lisering även framledes kommer att 
stå överst på agendan och att våra 

kunskaper och vår erfarenhet fortsatt 
kommer göra oss till många företags 
förstahandsval.
 En central del i vår affärsmo-
dell handlar om att ta hand om våra 
kunder och hjälpa dem att utvecklas 
över tid. Det handlar bland annat om 
fortsatt utveckling av vårt erbjudande 
för att vara en bättre leverantör – i år 
har vi bland annat haft bra framgång 
i våra partnerskap kring Bitlog WMS 
och budget/prognosverktyget Effect-
plan som tillför ett tydligt värde för 
våra kunders verksamhet.
 
Satsning på personal
Det är stor konkurrens om utbildad 
personal och därför fortsätter vi vår 
satsning med ett utökat  traineepro-
gram. Tidigare framgångar gjorde att 
vi i år hade över 270 sökande till de 
14 nya platserna.
 Vi har även arbetat vidare med 
att utveckla ledare och säljare internt 
och har tack vare det haft glädjen att 
ge flera personer nya viktiga roller i 
företaget. Vi ser tydligt att vi stärker 

vår konkurrenskraft och minskar per-
sonalomsättningen genom att fortlö-
pande utveckla våra medarbetare.

Årets partner till Visma – 
igen!

Under året har vi fortsatt att be-
fästa vår position som den leverantör 
man vänder sig till när man vill bygga 
ett avancerat verksamhetsstöd med 
Vismas affärssystem som grund. I 
September 2016 fick vi för fjärde året 
i rad priset som ”Visma partner of the 
year”.

Att vi dessutom fick ta emot 
”Cloud partner of the year” för vår 
framgångsrika satsning på Vismas 
nya affärssystem Visma.Net gjorde 
oss ännu stoltare.

Vi är mycket nöjda med både om-
sättningsutveckling och lönsamhet i 
verksamheten och ser fram emot en 
fortsatt god utveckling!

Exsitec levererar IT-system som minskar administration, underlättar beslutsfattande och ger all 
personal tillgång till IT-verktyg som förenklar deras vardag. Vår vision är att hjälpa våra kunder 
uppnå sin potential genom att ge dem bästa möjliga IT-stöd för sin verksamhet. 

När Syntrans kom in i bolaget etablerade vi ett professionellt 
styrelsearbete och en process för verksamhetsplanering som 
vi burit med oss och förfinat så att den nu sitter i ryggmärgen 
i organisationen. Vid årsskiftet 2015/16 hade vi stor nytta av 
Syntrans expertis vid genomförandet av ett förvärv för att stärka 
vår marknadsposition på Vismas nya affärssystem Visma.Net. 
Marknadstrenderna har varit fortsatt förmånliga för oss och året 
har bjudit på en mycket positiv tillväxt med god lönsamhet. 

Johan Kallblad, VD Exsitec
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Leder utveckling
Idag är planhetsmätning med laser en 
etablerad teknik inom stålindustrin. 
Shapeline har varit en av de drivan-
de krafterna bakom den utveckling-
en. Vår kunskap och erfarenhet finns 
integrerad i våra världsledande pro-
dukter och bidrar till att skapa stora 
värden och ökad konkurrenskraft för 
våra kunder. Nästan alla världens sto-
ra ståltillverkare har valt att investera 
i våra lösningar för sina mest krävan-
de tillämpningar.
 Med våra snabba och berörings-
fria mätutrustningar i kundernas pro-
duktionslinjer kan allt material mätas 
med högsta noggrannhet. Vi skapar 
vinster i form av mindre åtgång av 
tid, material och energi genom bättre 
kontroll över processer och kvaliteten 
vid tillverkningen av plåtar och band.

Unik teknologi
Shapelines erbjudande bygger på en 
egenutvecklad mjukvaruplattform 
och ett laserbaserat mätsystem anpas-
sat till stål- och metallindustrins krä-
vande produktionsmiljö med skiftan-
de temperaturer, begränsat utrymme 
och vibrationer från maskiner.  Den 
moderna mjukvaran erbjuder uni-
ka möjligheter till konfiguration och 
kontroll.

Från svag orderingång till 
rekordaffär
Efter ett svagt första halvår skedde en 
tydlig förbättring av situationen med 
mycket stark orderingång för att av-
slutas med den största ordern i före-
tagets historia. SSAB i Oxelösund gav 
oss förtroende att leverera fem Shap-
eline Flex system för förbättrad pro-
duktion av höghållfasta plåtar. 

Produktnyheter som öppnar 
dörren till nya marknader
Under året introducerade Shapeline 
två nya produkter baserade på den 
nyligen framtagna ShapeCAT-tekno-
login som utvecklats med stöd från 
Vinnova och Syntrans. 
 Den första nyheten adresserar 
behovet av att kunna mäta planheten 
riktigt noggrant under härdprocessen 
vid tillverkning av höghållfasta plåtar 
och band. Det är en produkt med helt 
unika egenskaper som ger våra kun-
der stora fördelar och vinster.
 Med den andra produktnyheten 
erbjuder vi behandlingslinjer i stål- 

och metallindustrin ett standardiserat 
mätsystem för övervakning, styrning 
och kvalitetskontroll. Vi har lagt fo-
kus på enkelhet – enkelt att installera, 
att använda och att underhålla och vi 
kallar systemet VeriFlat.

Förändrad ägarstruktur och 
ny vd
Under året har Syntrans ökat sitt 
ägande i bolaget. Vi har tillsatt en ny 
verkställande direktör och förnyat 
styrelsen.

Återhållsamhet men också 
möjligheter
Den globala stålindustrin kämpar 
fortfarande med stor överkapacitet. 
Men det finns ljusningar, för trots 
osäkerhet och återhållsamhet med 
investeringar, ser vi ett ökat intresse 
från både befintliga och nya kunder 
för Shapelines produkter och kompe-
tens.

När 20 ton glödande stål i över 70 km/h valsas ut och härdas med tiotusentals liter vatten 
kommer Shapelines nyaste system till sin fulla rätt. I ett inferno av glödskal och värme mäter 
vi det heta materialet och skapar förutsättningar för att styra processen mot riktigt plana 
höghållfasta plåtar och band. I det nya systemet finns all vår samlade kunskap invävd för att ge 
maximal nytta i våra kunders tillverkning.

Shapeline

”Under året har Shapeline hanterat många utmaningar. 
Förutom en tuff  marknad med lägre intäktsvolymer har 
det också skett förändringar i ägarstruktur och byte av vd. 
Samtidigt har två nya produkter för helt nya marknadssegment 
lanserats. I detta arbete har Syntrans varit ett viktigt stöd. 
Dels genom ett aktivt styrelsearbete, men också genom ett 
personligt engagemang med kontinuerliga avstämningar. 
Stärkta av den största ordern i företagets historia och nya 
innovativa produkter står Shapeline väl rustat för framtiden.”

Helmut Hackl, VD Shapeline

Nya produkter öppnar 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
Även om det inte fullt ut syns i alla resultaträkningar i bo-
lagen så har året präglats av en god utveckling där bolagen 
tagit positiva steg framåt.
 På Shapeline har verksamheten haft fokus på nya pro-
dukter och försäljning. Vi har under året rekryterat en ny 
VD och även tillsatt en ny styrelse i samband med ett utköp 
av två tidigare ägare. Syntrans ägande har till följd av det 
ökat till 70,6%.
 På Attentec har året präglats av arbetet med positions-
förändring och ny affärsidé. Vidare har den nya styrelsen 

som tillsattes under året kommit på plats och börjat bidra 
till utvecklingen av bolaget.
 Vid sidan av arbetet med den kraftiga expansionen och 
ett förvärv har strategi för kommande år legat i fokus på 
Exsitec. Vi har under året avyttrat aktier och vår ägarandel 
uppgår efter det till 53,7%.

Framtiden
Vi har vi en positiv grundsyn för framtiden i våra verksam-
heter och vi upplever att bolagen är väl positionerade för 
de utmaningar och möjligheter framtiden bär med sig.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

Koncernen* 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13

Nettoomsättning (tkr) 179 860 183 745 161 640 164 589

Resultat efter finansiella poster (tkr) 27 837 26 287 -5 861 -7 395

Balansomslutning (tkr) 160 502 139 990 164 190 182 288

Soliditet (%) 72 76 59 59

Antal anställda 122 135 122 135
  
 
Moderbolaget* 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13

Nettoomsättning (tkr) 2 889 2 011 48 573

Resultat efter finansiella poster (tkr) 11 214 2 621 2 345 283

Balansomslutning (tkr) 123 247 117 705 117 966 119 204

Soliditet (%) 86 82 100 99

Antal anstälda 2 2 2 2
 
* Jämförelsetalen för året 2013/14 har inte räknats om vid byte av  
redovisningsprincip/rättelse av fel

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
Balanserat resultat 91 605 671  
Årets resultat 10 146 736
 101 752 407
disponeras så att
till aktieägare utdelas 7 000 000 
i ny räkning överföres 94 752 407
 101 752 407
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Not 2015-07-01-
2016-06-30

2014-07-01-
2015-06-30

Nettoomsättning 179 859 644 183 745 117

Övriga rörelseintäkter 563 771 1 678 345

180 423 415 185 423 462

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 0 -10 813 000

Direkta kostnader -38 389 905 -35 252 990

Övriga externa kostnader 2,3 -23 793 790 -25 297 788

Personalkostnader 4 -92 265 028 -91 240 056

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -6 324 237 -7 509 344

Resultat från andelar i koncernföretag 2 831 310 9 024 072

Övriga rörelsekostnader -10 794 -3 506

-157 952 444 -162 092 612 

Rörelseresultat 22 470 971 23 330 850

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 5 5 420 639 3 513 955

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 71 655 173 689

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -126 513 -731 193

5 365 781 2 956 451

Resultat efter finansiella poster 27 836 752 26 287 301

Skatt på årets resultat 8 -6 708 855 -4 484 792

Årets resultat 21 127 897 21 802 509

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 13 277 184 15 200 497

Minoritetsintresse 7 850 713 6 602 012
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Not 2016-06-30 2015-06-30

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och   
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 9 8 951 071 10 070 894

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

Goodwill 11 7 637 410 9 290 113

16 588 481 19 361 007

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 12 836 695 594 522

Förbättringsuppgifter på annan fastighet 13 0 0

836 695 594 522

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 17 425 176 19 955 529

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 1 106 165 1 004 248

1 106 165 1 004 248

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 26 168 149 23 999 637

Övriga fordringar 4 815 123 382 235

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 4 149 452 152 091

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 14 082 310 8 160 329

49 215 034 32 694 292

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar 65 390 489 63 746 576

Kassa och bank 27 365 542 22 589 172

Summa omsättningstillgångar 143 077 230 120 034 288

SUMMA TILLGÅNGAR 160 502 406 139 989 817
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15 2015-06-30

Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000 100 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat 98 030 393 89 811 230

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 98 130 393 89 911 230

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse 17 321 514 16 554 377

115 451 907 106 465 607

Skulder

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 123 285 123 285

Övriga avsättningar 496 599 436 471

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 3 267 598 1 143 559

Skulder till kreditinstitut 16 1 055 672 0

4 323 270 1 143 559

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 0 502 721

Leverantörsskulder 9 899 040 7 334 016

Aktuella skatteskulder 4 971 017 2 236 567

Övriga skulder 7 595 029 6 905 693

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 442 166 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 17 200 093 14 841 898

40 107 345 31 820 895

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 160 502 406 139 989 817

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 21 300 000 21 000 000

Ansvarsförbindelser 150 000 Inga
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Den löpande verksamheten 2016/2015 2015/2014

Resultat efter finansiella poster 27 836 752 34 682 805

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

     Avskrivningar och nedskrivningar 6 179 237 5 582 343

     Kursdifferenser likvida medel 0 0

     Realisationsresultat 10 794 2 979 721

     Förändringar i avsättningar 60 128 0

34 086 911 43 244 869

Betald inkomsskatt -3 974 405 -2 466 274

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 30 112 506 40 778 595

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -101 917 1 249 881

Ökning/minskning av kundfordringar -2 168 512 4 765 886

Ökning/minskning av fordringar -14 339 243 -7 660 307

Ökning/minskning av leverantörsskulder 2 565 024 3 044 743

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 5 111 015 -2 598 023

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 178 873 39 580 775

Investeringsverksamheten

Avyttringar av dotterbolag 503 605 9 024 072

Förvärv av dotterbolag -715 000 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -634 210 -363 011

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 025 468 -2 798 999

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 871 073 5 862 062

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 1 300 000 423 544

Amortering av skuld -244 328 -9 855 000

Utbetald utdelning -11 943 189 -23 000 000

Förändring av kortfristiga placeringar -1 643 913 1 234 608

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 531 430 -31 196 848

Årets kassaflöde 4 776 370 14 245 989

Likvida medel vid årets början 22 589 172 8 343 183

Likvida medel vid årets slut 27 365 542 22 589 172
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RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAGET
2015-07-01– 
2016-06-30

2014-07-01– 
2015-06-30

Nettoomsättning 2 888 999 2 011 483

Övriga rörelseintäkter 74 277 0

2 963 276 2 011 483

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -1 216 922 -1 015 973

Övriga externa kostnader 2,3 -543 061 -584 558

Personalkostnader 4 -1 962 387 -2 022 035

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 -2 206

-3 722 370 -3 624 773

Rörelseresultat 18 -759 094 -1 613 290

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 19 6 453 921 409 650

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 5 5 608 378 3 813 202

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 547 83 966

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -89 985 -72 242

11 972 861 4 234 576

Resultat efter finansiella poster 11 213 767 2 621 286

Skatt på årets resultat 8 -1 067 031 -502 698

Årets resultat 10 146 736 2 118 588
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2016-06-30 2015-06-30

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 12 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 20, 21 43 973 986 44 359 057

Fordringar hos koncernföretag 2 988 055 2 988 879

Summa anläggningstillgångar 46 962 041 47 347 936

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 30 535 0

Fordringar hos koncernföretag 360 000 0

Övriga fordringar 3 800 043 1 534

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 103 364 22 379

4 293 942 23 913

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar 65 390 489 63 746 576

Kassa och bank 6 600 235 6 586 774

Summa omsättningstillgångar 76 284 666 70 357 263

SUMMA TILLGÅNGAR 123 246 707 117 705 199

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15

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 91 605 671 94 487 082

Årets resultat 10 146 736 2 118 588

101 752 407 96 605 670

Summa eget kapital 101 872 407 96 725 670
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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).

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 bestäm-
mande inflytande. I normalfallet avser detta företag där 
moderföretaget innehar mer än 50 % av rösterna. I kon-
cernredovisningen ingår dotterföretagen från den dagen 
koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag 
det inte längre föreligger. Dotterföretagens redovisnings-
principer överensstämmer med koncernens redovisnings-
principer i övrigt.
 I koncernredovisningen faller koncernföretagens bok-
slutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet 
efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att kon-
cernföretagens obeskattade reserver i koncernens balans-
räkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget 
kapital.
 Minoritetens andel av årets resultat redovisas direkt i 
anslutning till Årets resultat samt att eget kapital som hän-
för sig till minoriteten återfinns på en separat rad i koncer-
nens 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”.

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 för-
höjd hyra, redovisas som en kostnad linjärt över leasing-
perioden.

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-

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 20 000 000 20 000 000

20 000 000 20 000 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 174 585 157 245

Skulder till koncernföretag 3 750 8 750

Aktuella skatteskulder 1 018 192 517 757

Övriga skulder 147 779 265 777

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 30 000 30 000

Summa kortfristiga skulder 1 374 306 979 529

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 123 246 713 117 705 199
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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 balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas upp-
skjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respek-
tive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt 
för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 
 Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot upp-
skjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett net-
tobelopp.  Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skat-
tesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande 
skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstad-
gats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del 
det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran 
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anlägg-
ningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

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 linjärt över den förväntade nyttjandeperi-
oden.
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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

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 291 000 339 000 66 900 45 300

291 000 339 000 66 900 45 300

NOT 3 LEASINGAVTAL - LEASETAGARE Koncernen Moderföretaget

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15

Operationell leasing

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella 
leasingavtal 5 897 167 5 616 427 61 352 79 654

Framtida minimileaseavgifter avseende ej 
uppsägningsbara operationella leasingavtal:

   Ska betalas inom 1 år 6 959 152 5 005 271 31 441 54 516

   Ska betalas inom 1-5 år 6 265 408 5 981 332 123 816 0

   Ska betalas senare än 5 år 0 124 000 0 0

13 224 560 11 110 603 155 257 54 516

NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2015/16 2014/15 2014/15 2015/16

Medelantalet anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderföretaget 2 100% 2 100%

Dotterföretag 120 78% 133 78%

Totalt koncernen 122 77% 135 78%

Koncernen Moderföretaget

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD 3 517 490 5 359 921 1 149 590 1 152 000

Övriga anställda 58 835 172 85 58 158 448 288 000 289 200

62 352 662 63 518 369 1 437 590 1 441 200

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och VD 447 624 853 325 0 0

Pensionskostnader övriga anställda 4 790 944 4 826 332 0 0

Övriga sociala kostnader 21 073 125 20 114 217 477 834 518 298

26 311 693 25 793 874 477 834 518 298

2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Könsfördelning bland ledande befattningshavare på 
balansdagen

Andel män i styrelsen 88% 100% 100% 100%

Andel kvinnor bland övriga ledande 
befattningshavare 25% 17% 0 0%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 75% 83% 100% 100%
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NOT 5  RESULTAT FRÅN ÖVRIGA  
VÄRVÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen Moderföretaget

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15

Erhållna utdelningar 0 230 105 0 230 105

Ränteintäkter 0 0 175 719 298 976

Resultat vid avyttringar 5 420 639 3 283 850 5 432 659 3 284 121

5 420 639 3 513 955 5 608 378 3 813 202

NOT 6  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER Koncernen Moderföretaget

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15

Övriga ränteintäkter 71 655 173 689 547 83 966

71 655 173 689 547 83 966

NOT 7  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER Koncernen Moderföretaget

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15

Övriga räntekostnader -38 093 -659 255 -1 565 -304

Övriga finansiella kostnader -88 420 -71 938 -88 420 -71 938

-126 513 -731 193 -89 985 -72 242

NOT 8  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Koncernen Moderföretaget

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15

Aktuell skatt 6 708 855 4 361 507 1 067 031 502 698

Justering avseende tidigare år 0 0 0 0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 0 123 285 0 0

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag 0 0 0 0

Summa redovisad skatt 6 708 855 4 484 792 1 067 031 502 698

Genomsnittlig effektiv skattesats 24,1% 17,1% 9,5% 19,2%

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 27 836 752 34 682 805 11 213 767 2 621 286

Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats (22 %): 6 124 085 7 630 217 2 467 029 576 683

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader 830 528 1 071 048 151 092 16 148

     Utnyttjat underskottsavdrag 510 114 -293 339 0 0

     Ej skattepliktiga intäkter -755 872 -3 923 134 -1 551 090 -90 134

Redovisad skatt 6 708 855 4 484 792 1 067 031 502 698

Effektiv skattesats 24,1% 17,1% 9,5% 19,2%
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NOT 9  BALANSERADE UTGIFTER FÖR 
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN OCH 
LIKNANDE ARBETEN Koncernen Moderföretaget

2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Ingående anskaffningsvärden 17 663 100 49 557 101 0 0

Årets anskaffningar 1 470 290 2 798 999 0 0

Försäljningar koncernbolag 0 -34 693 000 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 133 390 17 663 100 0 0

Ingående avskrivningar -6 782 206 -25 362 039 0 0

Försäljningar koncernbolag 0 20 690 000 0 0

Årets avskrivningar -2 590 113 -2 110 167 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 372 319 -6 782 206 0 0

Ingående nedskrivningar -810 000 0 0 0

Årets nedskrivningar 0 -810 000 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -810 000 -810 000 0 0

Utgående redovisat värde 8 951 071 10 070 894 0 0

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

2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Ingående anskaffningsvärden 0 300 000 0 0

Försäljningar koncernbolag 0 -300 000 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 0 0

NOT11 GOODWILL Koncernen Moderföretaget

2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Ingående anskaffningsvärden 22 004 781 22 004 781 0 0

Årets anskaffningar 1 555 178 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 559 959 22 004 781 0 0

Ingående avskrivningar -9 462 798 -6 305 435 0 0

Årets avskrivningar -3 207 881 -3 157 363 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 670 679 -9 462 798 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 7 637 410 9 290 113 0 0
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NOT 12  INVENTARIER, VERKTYG OCH 
INSTALLATIONER Koncernen Moderföretaget

2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Ingående anskaffningsvärden 2 627 283 15 674 651 65 896 65 896

Årets anskaffningar 634 210 363 011 0 0

Försäljningar koncernbolag 0 -10 000 146 0 0

Försäljningar/utrangeringar -168 630 -3 410 233 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 092 863 2 627 283 65 896 65 896

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

Försäljningar koncernbolag 0 9 346 145 0 0

Försäljningar/utrangeringar 157 836 3 406 726 0 0

Årets avskrivningar -381 243 -233 813 0 -2 206

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 256 168 -2 032 761 -65 896 -65 896

Utgående redovisat värde 836 695 594 522 0 0

NOT 13  FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS 
FASTIGHET Koncernen Moderföretaget

2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Ingående anskaffningsvärden 0 2 314 000 0 0

Årets anskaffningar 0 0 0 0

Försäljningar koncernbolag 0 -2 314 000 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 0 0

Ingående avskrivningar 0 -220 000 0 0

Försäljningar koncernbolag 0 220 000 0 0

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 0 0

NOT 14  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER Koncernen Moderföretaget

2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Upplupna intäkter 11 214 468 5 828 061 0 0

Förutbetalda hyreskostnader 1 218 785 809 428 0 0

Förutbetalda leasingavgifter 120 631 134 415 0 0

Övriga förutbetalda kostnader 1 528 426 1 388 425 103 364 22 379

14 082 310 8 160 329 103 364 22 379
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NOT 15  FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Annat eget kap. 
inkl. årets res.

Minoritetsintressen Totalt

Ingående balans 2015-07-01 100 000 0 89 811 230 16 554 377 106 465 607

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 -5 000 000 -6 943 188 -11 943 188

Ägarförändring dotterbolag 0 0 -58 020 -140 388 -198 408

Årets resultat 0 0 13 277 183 7 850 713 21 127 896

Utgående balans 2016-06-30 100 000 0 98 030 393 17 321 514 115 451 907
 

Moderföretaget Aktiekapital Uppskrivnings 
fond

Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Ingående balans 2015-07-01 100 000 0 20 000 94 487 083 2 118 588 96 725 671

Överföring resultat föregående år 0 0 0 2 118 588 -2 118 588 0

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning 0 0 0 -5 000 000 0 -5 000 000

Årets resultat 0 0 0 0 10 146 736 10 146 736

Utgående balans 2016-06-30 100 000 0 20 000 115 199 945 2 287 137 117 607 082

NOT 16 LÅNGFRISTIGA SKULDER Koncernen Moderföretaget

2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen

Övriga skulder 1 055 672 0 0 0

1 055 672 9 855 000 0 0

 

NOT 17  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 
Koncernen

 
Moderföretaget

2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Upplupna löner och semesterlöner 6 998 867 6 550 289 0 0

Upplupna sociala avgifter 2 199 096 2 288 992 0 0

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda inkäter 8 002 130 6 439 089 30 000v 30 000

17 200 093 15 278 370 30 000 30 000
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NOT 18  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN 
KONCERNFÖRETAG

 
Moderföretaget

2015/16 2014/15

Andel av årets totala inköp som skett från andra 
företag inom koncernen 1,80%

 
0,40%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra 
företag inom koncernen 17,20% 100,00%

NOT 19 RESULTAT FRÅN ANDELAR I 
KONCERNFÖRETAG

 
Moderföretaget

2015/16 2014/15

Erhållna utdelningar 7 050 388 409 650

Resultat vid avyttringar -596 467 0

6 453 921 409 650

NOT 20 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Moderföretaget

2016-06-30 2015-06-30

Ingående anskaffningsvärden 61 644 879 60 508 667

Årets anskaffningar 715 000 1 136 212

Nyemission -1 100 071 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 259 808 61 644 879

Ingående nedskrivningar -17 285 822 -17 285 822

Utgående ackumulerade nedskrivningar -17 285 822 -17 285 822

Utgående redovisat värde 43 973 986 44 359 057

NOT 21  SPECIFIKATION AV ANDELAR I  
KONCERNFÖRETAG

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Attentec AB 50,08% 50,08% 626 502 098

Exsitec AB 53,70%  64,70% 131 653 16 321 554

Shapeline AB 70,62% 79,38% 2 502 594 8 770 589

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

43 973 986

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 15 november 2016

Peter Viberg     Lars-Inge Johansson   Björn Lindskog
Verkställande direktör    Ordförande    

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 november 2016
Ernst & Young AB

 

Clas Tegidius
Auktoriserad revisor

NOT 22  VÄSENTLIGA RÖRELSEFÖRVÄRV 

Moderföretaget har under året anskaffat andelar om 9,9% av 
Shapline AB samt avyttrat andelar om 2,0% av Exsitec AB.

NOT 23  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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