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Syntrans  
Att se möjligheterna

”Det som driver och motiverar oss är att få företag 
att växa. Att frigöra den potential som ofta finns i såväl 
verksamheten som i medarbetarna. Att identifiera 
utmaningar och se möjligheter. Att skapa förutsättningar 
och verktyg för framgång. Med långsiktighet, personligt 
engagemang, tekniskt kunnande och insiktsfull 
affärsmässighet hjälper vi företag och människor att lyfta 
blicken och hitta sin väg framåt.”

Peter Viberg och Björn Lindskog, 
grundare och ägare, Syntrans
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Skapa utveckling och leverera verklig nytta
Syntrans arbete vilar på en stark värdegrund där an-
svar, god etik och affärsmässighet är centrala egenska-
per. Våra investeringar sker främst i teknik- eller kun-
skapsintensiva produkt- och tjänsteföretag som har en 
verksamhet 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 möta sina ut-
maningar och ta tillvara de möjligheter som finns längs 
vägen.

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. Dessutom, som ägare med stort inflytande tar vi 
alltid en tydlig roll i de företag vi engagerar oss i. Vi ar-
betar aktivt i våra styrelser, nära VD och ledning, och 
tillsammans utvecklar vi det strategiska och operationel-
la arbetet. De erfarenheter och kunskaper som genereras 
i detta samarbete bidrar sedan till att inspirera och sti-
mulera alla våra bolag och medarbetare.

Få bolag – stort engagemang
För att kunna ha en aktiv roll och verkligen bidra in i de 
olika verksamheterna är vi endast engagerade i ett fåtal 
bolag. I dagsläget tre stycken som funnits med i bilden 
några år nu:

Attentec – en agil lösningsleverantör med starkt kundfo-
kus och förmåga att på ett enkelt sätt utveckla mjukvara 
som löser komplexa utmaningar. 
Exsitec – ett konsultföretag som gör vardagen effekti-
vare, enklare och roligare med verksamhetssystem base-
rade på affärssystem, beslutsstöd och mobila lösningar. 
Shapeline – världsledande utvecklare och leverantör av 
laserbaserade mätsystem som effektivt, snabbt och med 
hög noggrannhet mäter planhet på platta produkter 
inom stålindustrin.

Rätt ledningskompetens på resan framåt
Alla våra bolag agerar på marknader med stark kon-
kurrens. Det kräver kontinuerlig utveckling för att möta 
nya utmaningar och behov i en snabbt föränderlig värld. 

Syntrans arbete görs mestadels i bolagens styrelser och 
genom att stödja och vägleda bolagens ledningar. Sty-
relsernas sammansättning utvärderas kontinuerligt för 
att säkerställa att de har den kompetens som krävs för 
att möta de behov och utmaningar som identifierats för 
respektive bolag. Syntrans kan även gå in och ge extra 
stöd i en ledningsgrupp i samband med organisations-
förändringar, etablering av nya partnerskap eller andra 
liknande situationer.

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, till exempel med teknisk 
kompetens vid utveckling av befintliga eller nya produk-
ter. I andra fall hjälper vi kanske till med marknadsbe-
dömningar eller andra typer av analyser.

Vi är alltid långsiktiga
Långsiktighet är en del av både vår vision och affärs-
strategi. Vi tror inte på korta förhållanden och letar inte 
efter snabba klipp. Vår framgång bygger på att vi tar en 
aktiv roll i våra bolag och för att skapa varaktig lön-
samhet och nytta behöver vi finnas där under lång tid. 
Det är också därför vi bara engagerar oss i företag vars 
verksamhet vi förstår och där vi ser att vår kunskap och 
erfarenhet kan göra skillnad. Våra investeringar sker 
främst i teknik- och kunskapsintensiva företag med en 
omsättning mellan 5 och 50 miljoner kronor.

Tydligt ägarskap och lika tydligt ledarskap
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 erfa-
renhetsutbyte. Vi har funnit att det är ett 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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”Det är väldigt tillfredsställande när man ser att de satsningar vi gör ger resultat. Även om det 
ibland tar lite längre tid än man från början tänkt sig. Shapeline är ett utmärkt exempel. Från ett 
mycket tufft utgångsläge med en vikande marknad och en begränsad produktportfölj har bolaget 
utvecklat och etablerat nya innovativa produkter som hjälper våra kunder inom stålbranschen att 
stärka sin konkurrenskraft och dra fördel av den ökade efterfrågan som nu råder i branschen.”

Björn Lindskog, delägare, om Syntrans engagemang

Året som gått
När vi summerar året så kan vi konstatera att alla våra verk-
samheter har gått bra. En anledning är naturligtvis att kon-
junkturen – både här hemma och i världen –  sett betydligt 
bättre ut än tidigare år och att kunderna vågar investera igen. 
En annan och minst lika viktig anledning är att de åtgärds-
program vi genomfört bär frukt. Men starkare konjunktur 
och bättre affärer innebär också utmaningar, särskilt vad gäl-
ler rekrytering. Vår satsning på ledarskaps- och traineepro-
gram löser en del av dessa behov, men inte alla. Under året 
har vi därför gjort ytterligare investeringar inom HR-områ-
det.

Syntrans har inte investerat i några nya företag utan fokuse-
rar på de verksamheter där vi redan är engagerade.

Attentec har utvecklats väldigt bra. Ny styrelse, utvecklad af-
färsidé, starkare erbjudande, tydligare position, en förändrad 
prissättning och mer självstyrande organisation har visat sig 
vara en klok strategi som nu ger resultat. Omvandlingen av 
bolaget från resursleverantör till kompetenskonsult ger At-
tentec ännu bättre förutsättningar att skapa lönsam tillväxt. 
För att säkerställa tillgången på kompetens så har bolaget an-
ställt en HR-chef med uppdrag att driva rekryteringen.

Även Exsitec har en positiv tillväxt och visar även i år ett 
starkt resultat. De har ytterligare befäst sin position som 
ledande leverantör av Vismas mjukvaror för mellanstora 
företag. Under året har bolaget utökat sitt ledarskaps- och 
traineeprogram och genomfört interna säljutbildningar. In-
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”Framgångarna i Attentec visar på vikten av att ha en styrelse som är komponerad utifrån den 
situation bolaget befinner sig i. I Attentecs fall valde vi häromåret att tillsätta en helt ny styrelse. Vi 
visste vilka förmågor som behövdes vilket gjorde det enklare att hitta lämpliga kandidater. Det är inte 
första gången vi som ägare gjort förändringar i en styrelse, däremot hade vi aldrig tidigare genomfört 
en så radikal förändring. Externa ledamöter ser saker ur ett annat perspektiv och tvingar oss att bli 
mer professionella i vårt arbete. Något som verkligen bidragit till att Attentec kunnat förflytta sin 
affär och gå stärkta in i framtiden.”

Peter Viberg, delägare, om Syntrans strategi

vesteringar som ger tydliga positiva effekter i form av bätt-
re ledarskap, ökad säljkraft och nya duktiga medarbetare. 
Trainee-programmets mycket goda renommé renderade un-
der året i flera hundra sökande som alla fick ett personligt 
bemötande.

I Shapeline börjar våra mycket långsiktiga investeringar ge 
resultat. De nya produkter som introducerades under före-
gående år –  en systemlösning för planhetsmätning av hett 
material samt en enklare produkt som kan användas för att 
verifiera planhetskrav – har skapat många nya affärer under 
året. Till vår glädje investerar kunderna inom den globala 
stål- och metallindustrin igen.

Framåt, men med sunt förnuft
Att utvecklas handlar om att våga förändras, både som 
människor och som företag. Men det gäller också att för-
ändras med förnuft, att grunda med kloka beslut och inte 
rusa iväg. Vi tror detta är särskilt viktigt när konjunkturen 
är god och verksamheten går bra. Idag står våra bolag väl 
rustade att möta framtiden och de utmaningar och möjlig-
heter den bjuder på.

Vår finansiella styrka och de strategiska planer som nu finns 
på plats i bolagen ger oss uthållighet att möta framtiden och 
långsiktigt vidareutveckla verksamheterna. När vi nu går in 
i ett nytt verksamhetsår ser vi framtiden an med tillförsikt 
och tilltro till både våra företag och alla duktiga och engage-
rade medarbetare.
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Attentec
Lösningar som förbättrar kundens värld
Kapaciteten på internetanslutningar ökar hela tiden och ger bredbandsleverantörerna 
möjligheter till nya tjänster. I Norge är Get AS ledande och kan tack vare Attentecs experter på 
Streaming media distribuera över hundra tevekanaler i sina fibrer och mobilt.  

Attentec är en agil lösningsleverantör 
med förmåga att på ett enkelt sätt ut-
veckla mjukvara som löser komplexa 
utmaningar. Tillsammans med sina 
kunder arbetar man iterativt i korta 
utvecklingscykler vilket resulterar i 
framgångsrika projekt med verklig 
kundnytta. Bolagets två expertområ-
den Internet of Things och Streaming 
Media baseras på gedigna kunskaper 
inom Modern Software Development.

Bland kunderna finns företag som 
Pentronic, en av Europas största till-
verkare av industriella temperaturgi-
vare, och Scanmar, världsledande på 
system som ökar effektivitet och vinst 
för trålfiskare, samt IP Only, ett riks-
täckande svenskt fibernät för alla le-
verantörer av digitala tjänster.

Internet of Things
Internet of Things skapar affärsnytta 
genom att öka kundernas effektivitet, 
minska deras risker och ge dem möj-
lighet att öka sin omsättning genom 
att koppla helt nya tjänster till sin le-
verans. Attentec har under året posi-
tionerat sig som en ledande leverantör 
av mjukvara för Internet of Things till 
mindre och medelstora företag som 
utvecklar egna produkter. Exempel på 
tillämpningar är fjärrövervakning och 
-styrning av industriell utrustning och 
mobila enheter.

Streaming Media
Inom Streaming Media utvecklar At-
tentec det som kunderna behöver för 
att kunna erbjuda sina kunder till-
gång till film och ljud – där de vill ha 
det, när de vill ha det. Det vill säga, de 
komponenter som är avgörande för 
att strömma innehåll till användarna 
oavsett om de vill konsumera det på 
mobil, surfplatta, dator eller TV.

Modern Software 
Development
Modern Software Development 
handlar om att framtidssäkra kun-
dens investering i ny eller uppdaterad 
mjukvara. Med agila processer och 
genomtänkta arkitekturer säkerställer 
Attentec ett effektivt utvecklingsar-
bete som skapar rätt lösning för hela 
produktens livslängd. Moderna ram-
verk ger kunderna skalbarhet anpas-
sad efter deras behov.

Bästa året hittills
Under verksamhetsåret har Atten-
tec framgångsrikt levererat lösningar 

som förbättrar kundernas verksamhet 
och som skapar möjlighet till helt nya 
affärer. Verksamhetsåret 2016-2017 
blev bolagets allra bästa år hittills. Ett 
framgångsrikt positioneringsarbete 
har stärkt marknadsföringen, vilket 
i sin tur ökat effekten av bolagets re-
dan idoga försäljningsarbete. Tillsam-
mans med mycket god efterfrågan har 
det resulterat i bra tillväxt och bra rö-
relsemarginal.

Vi ser en fortsatt mycket stark mark-
nad för Attentec med ihållande hög 
efterfrågan inom bolagets expertom-
råden och framtidsutsikterna bedöms 
som odelat positiva.

”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
Digitalisering på riktigt

Identifierade en svaghet
Medan människor redan för många 
år sedan började använda IT för att 
spara tid och pengar såg Exsitec att 
många verksamhetsnära IT-system 
för affärsanvändare var eftersatta och 
omoderna. Funktionsrika affärssys-
tem kunde ta ett år att införa och på 
det tillkom månader av utbildningstid 
för användarna.

Problemet var system där funktion 
lagts till funktion på en redan kom-
plex grund med en teknisk bas från 
90-talet. Moderna leverantörer – som 
Qlik inom rapportering och Salesfor-
ce inom säljstöd – tog i stället fram 
tjänster som var spetsiga och verkli-
gen svarade upp mot kundernas be-
hov.

Exsitecs idé var att ta fram ett skräd-
darsytt IT-stöd för kundens verksam-
het genom att välja ut moderna och 
bra programvaror som är precisa i 
sin funktion och sätta ihop dem till 
en helhet. Genom att ta ansvar för 
konfigurering, integration, igångkör-
ning och tillhandahålla support för 
alla delar efter leveransen, kunde man 
erbjuda kunden en effektiv och trygg 
lösning.

Löser en utmaning för kund
Exsitecs sätt att lösa problemet inne-
bär att man kan erbjuda mellanstora 
företag funktioner som tidigare var så 

komplexa att de var förbehållna stor-
företagen. Det görs i linje med bola-
gets affärsidé att leverera IT-stöd som 
minskar administrationen, underlät-
tar beslutsfattandet och som digitali-
serar kundernas verksamhet.

På Exsitec utgår man alltid från var-
je kunds viktigaste affärsproblem när 
man väljer de komponenter och pro-
gram som passar just dem bäst. För 
att klara detta arbetar bolaget med 
flera olika partners som tillhandahål-
ler de programvaror Exsitec säljer och 
installerar hos sina kunder. En win-
win-win-affär skulle man kunna säga.
För att maximera kundernas värde 
av sin IT-investering har Exsitec dess-
utom byggt upp förmågan att skapa 
skräddarsydda komponenter för kun-
dernas verksamhet – ett verksamhets-
område som kallas Digitalisering. Där 
har man exempelvis skapat ett system 
för bättre systematiskt brandskydds-
arbete åt DAFO och för FONUS har 
man tagit fram en lösning för en auto-
matiserad, men mänsklig kunddialog.

Nya förmågor
Under året har bolaget fortsatt sin 
framgångsrika satsning på nya duk-
tiga trainees. De deltar i ett längre 
program där de gradvis går från skol-
bänken till att bli fullfjädrade Exsi-
tec-konsulter.

Över 60 helt nya kunder har i år valt 
Exsitec som sin leverantör av IT-stöd. 
Men inte bara nya kunder väljer Ex-
sitec. De flesta kunder återkommer 
regelbundet och i nära samarbete med 
Exsitec utvecklar man sina befintliga 
systemstöd. Detta tillsammans med 
över 200 aktiva supportavtal tyck-
er vi visar att bolaget lever efter sin 
vision – att hjälpa kunder att uppnå 
sin potential genom att ge dem bästa 
möjliga IT-stöd för sin verksamhet.

Att bidra till en bättre upplevelse för kunderna och personalen på en begravningsbyrå, hur kul 
kan det vara? På Exsitec är svaret enkelt – där tycker man det är fantastiskt kul och intressant. 
Och väldigt givande.

”Nu har jag arbetat med Peter Viberg som styrelseordförande 
i drygt sju år och vi har etablerat ett effektivt arbetssätt där vi 
fortfarande utmanar varandra att bli bättre. Det jag uppskattar 
mest med mitt samarbete med Peter och Syntrans är att de är 
långsiktiga, noggranna och affärsmässiga men samtidigt har 
mycket empati och medmänsklighet. Genom att Syntrans arbetar 
med ett begränsat antal bolag har tillgängligheten också varit hög 
när det behövts.”

Johan Kallblad, VD Exsitec
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Leder utvecklingen
Idag är planhetsmätning med laser en 
etablerad teknik inom stålindustrin. 
Shapeline har varit en av de drivande 
krafterna bakom den utvecklingen. 
All kunskap och erfarenhet från det 
arbetet finns idag integrerad i bola-
gets världsledande produkter och bi-
drar till att skapa stora värden och 
ökad konkurrenskraft för Shapelines 
kunder. Det är också förklaringen till 
att nästan alla världens stora ståltill-
verkare valt att investera i bolagets 
lösningar för sina mest krävande till-
lämpningar.

Med Shapelines snabba och berö-
ringsfria mätutrustningar på rätt plats 
i kundernas produktionslinjer kan allt 
material mätas med högsta noggrann-
het. Bolagets lösningar skapar vinster 
i form av mindre åtgång av tid, ma-
terial och energi. De ger helt enkelt 
kunderna bättre kontroll över sina 
processer och kvaliteten vid tillverk-
ningen av plåtar och band.

Unik teknologi
Shapelines erbjudande bygger på 
en avancerad, egenutvecklad mjuk-
varuplattform och ett laserbaserat 
mätsystem som klarar de speciella 
omständigheter som kan uppstå i 
stål- och metallindustrins komplexa 
och krävande produktionsmiljö med 
skiftande temperaturer, begränsat 
utrymme och vibrationer från ma-
skiner.  Den moderna mjukvaran er-

bjuder även unika möjligheter till 
konfiguration och kontroll, inte minst 
tack vara ett modernt och tilltalande 
användargränssnitt.

Ett av Shapelines bästa år
Verksamhetsåret inleddes med en god 
orderstock och fortsatt god orderin-
gång skapade ett mycket bra resultat 
som även slog igenom på ett starkt 
kassaflöde. Tidigare års goda utveck-
ling av vår leverans av kundsupport, 
service och reservdelar har fortsatt 
även i år.

Ett av bolagets bästa år helt enkelt.

Genombrott för nya 
produkter
Produkterna VeriFlat och VeriShape 
som introducerades på marknaden 
förra året har i år fått sitt verkliga ge-
nombrott.

VeriFlat är ett helt integrerat och 
standardiserat mätsystem för över-

vakning, styrning och kvalitetskon-
troll. Produkten är enkel att köpa och 
använda vilket såväl jätten Arcelor 
Mittal som mindre stålföretag som 
Böhler Blecher upptäckt. 

Posco och SSAB som tillverkar 
höghållfasta band kan tack vara  
VeriShape förfina sin tillverknings-
process. Genom den investeringen har 
de nu möjlighet att skapa sig en oslag-
bar bild av planheten redan under 
härdningen. Det kommer utan tvivel 
att ge dem stora fördelar och vinster.

Ökat intresse ger oss nya 
möjligheter
Den globala stålindustrin har fortfa-
rande viss överkapacitet. Dock ökar 
produktionen och priserna och vi ser 
ett ökat intresse från både befintliga 
och nya kunder för Shapelines pro-
dukter och kompetens.

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 
systemen det heta materialet och skapar förutsättningar för att styra processen mot riktigt 
plana, höghållfasta plåtar och band. I det nya systemet finns bolagets samlade kunskap invävd 
för att skapa maximal nytta i kunders tillverkning.

Shapeline

”Vi har i år stått inför de roliga utmaningarna att leverera 
i hög takt till våra kunder och samtidigt få introducera nya 
produkter på marknaden. Med det har en förstärkt ekonomisk 
situation följt. Allt sammantaget har det varit ett fantastiskt år 
att få leda Shapeline. Jag har uppskattat Syntrans stöd genom 
både styrelse och det personliga engagemanget i vardagen. Jag 
ser på alla sätt fram emot det kommande året som jag tror 
kommer bli mycket intressant.”

Helmut Hackl, VD Shapeline

Med nya produkter ser vi tillväxt
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
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.

Information om verksamheten
Verksamhetsåret 16/17 har varit ett mycket bra år för Syn-
trans. Samtliga dotterbolag har utvecklats och presterat 
bra.Vid inledningen av året förvärvade vi resterande del av 
Vita Vonni. Vi har under året valt att flytta över den för-
säljning vi tidigare drivit direkt från moderbolaget till det 
nu helägda dotterbolaget. Mot slutet av året påbörjade vi 
en ägarförändring i Exsitec vilket gör att vi per balansda-
gen äger vår andel i Exsitec AB genom Exsitec Holding AB. 
Efter verksamhetsårets utgång har vi fullföljt denna för-
ändring vilket innebär att vi avyttrat ca 22%-enheter och 
nu indirekt äger 32% av Exsitec AB. Ny majoritetsägare är 
Standout Capital I AB.

Förväntad framtida utveckling samt risker och 
osäkerhetsfaktorer
Då såväl Exsitec som Attentec har centrala delar av sina er-
bjudanden inom den snabbt expanderande digitaliseringen 
som pågår i samhället upplever vi en stark efterfrågan och 
hög förändringstakt i dessa verksamheter. Vi ser goda för-
utsättningar för att utvecklingen ska hålla i sig för en lång 
tid framöver.

Shapeline har under året påverkats positivt av konjunktur-
förbättringen inom stålindustrin. Då förändringen är från 
en låg nivå tycker vi att det finns anledning att se ljust på 
det kommande året.

Som helhet har vi en stark tro på en positiv utveckling un-
der det kommande året.

Ägarförhållande
Syntrans AB ägs till 50% av Björn Lindskog och till 50% 
av Peter Viberg.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

Koncernen* 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Nettoomsättning (tkr) 202 727 179 860 183 745 161 640
Resultat efter finansiella poster (tkr) 29 047 27 837 26 287 -5 861
Balansomslutning (tkr) 181 645 160 502 139 990 164 190
Soliditet (%) 40 72 76 59
Antal anställda 140 122 135 122

  
 
Moderbolaget* 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Nettoomsättning (tkr) 1 286 2 889 2 011 48

Resultat efter finansiella poster (tkr) 23 398 11 214 2 621 2 345

Balansomslutning (tkr) 118 491 123 247 117 705 117 966

Soliditet (%) 57 86 82 100

Antal anstälda 2 2 2 2
 

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
Balanserat resultat 44 052 407  
Årets resultat 23 173 196
 67 225 603
disponeras så att

i ny räkning överföres 67 225 603
 67 225 603
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Not 2016-07-01-
2017-06-30

2015-07-01-
2016-06-30

Nettoomsättning 202 727 352 179 859 644

Övriga rörelseintäkter 1 003 667 563 771

203 731 019 180 423 415

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -39 297 193 -38 389 905

Övriga externa kostnader 2,3 -28 614 587 -23 793 790

Personalkostnader 4 -102 311 280 -92 265 028

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -6 694 822 -6 324 237

Resultat från andelar i koncernföretag 0 2 831 310

Övriga rörelsekostnader -40 250 -10 794

-176 958 132 -157 952 444

Rörelseresultat 26 772 887 22 470 971

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 5 2 898 839 5 420 639

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 96 836 71 655

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -721 615 -126 513

2 274 060 5 365 781

Resultat efter finansiella poster 29 046 947 27 836 752

Skatt på årets resultat 8 -6 941 328 -6 708 855

Årets resultat 22 105 619 21 127 897

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 12 551 927 13 277 184

Minoritetsintresse 9 553 692 7 850 713
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Not 2017-06-30 2016-06-30

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och   
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 9 5 938 649 8 951 071

Goodwill 10 25 470 042 7 637 410

31 408 691 16 588 481

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 11 779 464 836 695

779 464 836 695

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 32 188 155 17 425 176

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 1 213 650 1 106 165

1 213 650 1 106 165

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 28 718 823 26 168 149

Övriga fordringar 4 836 016 4 815 123

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 3 127 594 4 149 452

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 14 110 891 14 082 310

50 793 324 49 215 034

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar 72 799 177 65 390 489

Kassa och bank 24 650 347 27 365 542

Summa omsättningstillgångar 149 456 498 143 077 230

SUMMA TILLGÅNGAR 181 644 653 160 502 406
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 2016-06-30

Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000 100 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat 57 822 416 98 030 393

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 57 922 416 98 130 393

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse 13 868 153 17 321 514

71 790 569 115 451 907

Skulder

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 123 285 123 285

Övriga avsättningar 480 602 496 599

603 887 619 884

Långfristiga skulder 13

Checkräkningskredit 0 3 267 598

Övriga skulder 796 786 1 055 672

796 786 4 323 270

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 40 000 000 0

Leverantörsskulder 8 224 665 9 899 040

Aktuella skatteskulder 6 792 696 4 971 017

Övriga skulder 34 996 715 7 595 029

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 555 793 442 166

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 17 883 542 17 200 093

108 453 411 40 107 345

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 181 644 653 160 502 406

Rapport över förändringar i 
koncernens egna kapital Aktiekapital

Annat eget kapital inkl. 
årets resultat Minoritetsintresse Totalt

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

Transaktioner med ägare:

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

Ägarförändring dotterbolag -58 020 -140 388 -198 408

Årets resultat 13 277 183 7 850 713 21 127 896

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

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning -57 700 000 -7 914 454 -65 614 454

Ägarförändring dotterbolag 4 940 096 -5 092 599 -152 503

Årets resultat 12 551 927 9 553 692 22 105 619

Utgående balans 2017-06-30 100 000 57 822 416 13 868 153 71 790 569
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Den löpande verksamheten
2016-07-01– 
2017-06-30

2015-07-01– 
2016-06-30

Resultat efter finansiella poster 29 046 947 27 836 752

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

Avskrivningar och nedskrivningar 6 694 822 6 179 237

Vinst vid försäljning av inventarier 0 10 794

Förlust vid utrangering av inventarier 0 0

Förändringar i avsättningar -15 997 60 128

35 725 772 34 086 911

Betald inkomsskatt -5 119 649 -3 974 405

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 30 606 123 30 112 506

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -107 485 -101 917

Ökning/minskning av kundfordringar -2 550 674 -2 168 512

Ökning/minskning av fordringar 972 384 -14 339 243

Ökning/minskning av leverantörsskulder -1 674 375 2 565 024

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 055 318 5 111 015

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 301 291 21 178 873

Investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i dotterföretag -3 722 907 -715 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -233 258 -634 210

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -17 654 139 -3 025 468

Avyttringar av dotterbolag 0 503 605

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 610 304 -3 871 073

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 91 143 444 1 300 000

Amortering av skuld -28 526 484 -244 328

Utbetald utdelning -65 614 454 -11 943 189

Förändring av kortfristiga placeringar -7 408 688 -1 643 913

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 406 182 -12 531 430

Årets kassaflöde -2 715 195 4 776 370

Likvida medel vid årets början 27 365 542 22 589 172

Likvida medel vid årets slut 24 650 347 27 365 542
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RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAGET

2016-07-01– 
2017-06-30

2015-07-01– 
2016-06-30

Nettoomsättning 1 285 981 2 888 999

Övriga rörelseintäkter 0 74 277

1 285 981 2 963 276

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -720 950 -1 216 922

Övriga externa kostnader 2,3 -954 561 -543 061

Personalkostnader 4 -1 263 758 -1 962 387

-2 939 269 -3 722 370

Rörelseresultat 16 -1 653 288 -759 094

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 17 22 465 519 6 453 921

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 5 3 075 527 5 608 378

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 0 547

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -489 792 -89 985

25 051 254 11 972 861

Resultat efter finansiella poster 23 397 966 11 213 767

Skatt på årets resultat 8 -224 770 -1 067 031

Årets resultat 23 173 196 10 146 736
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2017-06-30 2016-06-30

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 11 0 0

0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18, 19 39 465 719 43 973 986

Fordringar hos koncernföretag 2 987 965 2 988 055

42 453 684 46 962 041

Summa anläggningstillgångar 42 453 684 46 962 041

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 30 535

Fordringar hos koncernföretag 888 250 360 000

Aktuell skattefordran 184 020 0

Övriga fordringar 169 359 3 800 043

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 78 017 103 364

1 319 646 4 293 942

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar 72 799 177 65 390 489

Kassa och bank 1 918 667 6 600 235

Summa omsättningstillgångar 76 037 490 76 284 666

SUMMA TILLGÅNGAR 118 491 174 123 246 707

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20 000

120 000 120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 44 052 407 91 605 671

Årets resultat 23 173 196 10 146 736

67 225 603 101 752 407

Summa eget kapital 67 345 603 101 872 407
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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.

Skulder

Långfristiga skulder 13

Skulder till koncernföretag 24 800 000 20 000 000

24 800 000 20 000 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 34 798 174 585

Skulder till koncernföretag 0 3 750

Aktuella skatteskulder 0 1 018 192

Övriga skulder 26 280 773 147 779

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 30 000 30 000

Summa kortfristiga skulder 26 345 571 1 374 306

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 118 491 174 123 246 713

Rapport över förändringar 
i moderföretagets egna kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat

Ingående balans 2015-07-01 100 000 20 000 94 487 083 2 118 588

Omföring resultat föregående år 2 118 588 -2 118 588

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning -5 000 000

Årets resultat 10 146 736

Utgående balans 2016-06-30 100 000 20 000 91 605 971 10 146 736

Omföring resultat föregående år 10 146 736 -10 146 736

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning -57 700 000

Årets resultat 23 173 196

Utgående balans 2017-06-30 100 000 20 000 44 052 407 23 173 196

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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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 el-
ler kommer att erhållas. Det innebär att intäkten redovisas 
till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättning erhålls i 
likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämna-
de rabatter.

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

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 som leasetagare
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 balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas upp-
skjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
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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.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på bety-
dande komponenter när komponenterna har väsentligt oli-
ka nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet 
minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperi-
oden.

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.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller in-
formell förpliktelse som en följd av tidigare händelser och 
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krä-
vas för att reglera förpliktelsen. Avsättningar värderas till 
den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att 
reglera förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker 
är väsentlig nuvärdesberäknas förpliktelsen.

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.

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
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NOTER

NOT 2 ARVODE TILL REVISORER Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 289 600 291 000 83 300 66 900

Skatterådgivning 35 000 0 0 0

324 600 291 000 83 300 66 900

NOT 3 LEASINGAVTAL - LEASETAGARE Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Operationell leasing

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella 
leasingavtal 7 403 597 5 897 167 62 648 61 352

Framtida minimileaseavgifter avseende ej 
uppsägningsbara operationella leasingavtal:

   Ska betalas inom 1 år 6 143 484 6 959 152 0 31 441

   Ska betalas inom 1-5 år 10 356 751 6 265 408 0 123 816

   Ska betalas senare än 5 år 0 0 0 0

16 500 235 13 224 560 0 155 257

NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderföretaget 2 100% 2 100%

Dotterföretag 138 78% 120 78%

Totalt koncernen 140 78% 122 78%

Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD 3 210 608 3 517 490 576 000 1 149 590

Övriga anställda 64 644 216 58 835 172 288 000 288 000

67 854 824 62 352 662 864 000 1 437 590

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och VD 535 309 447 624 0 0

Pensionskostnader övriga anställda 5 347 848 4 790 944 0 0

Övriga sociala kostnader 23 287 693 21 073 125 293 971 477 834

29 170 850 26 311 693 293 971 477 834

Koncernen Moderföretaget

2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Könsfördelning bland ledande befattningshavare på 
balansdagen

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

Andel kvinnor bland övriga ledande 
befattningshavare 29% 25% 0% 0%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 71% 75% 100% 100%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

2016/17 2015/16
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NOT 5  RESULTAT FRÅN ÖVRIGA  
VÄRVÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Ränteintäkter 0 0 176 688 175 719

Resultat vid avyttringar 2 898 839 5 420 639 2 898 839 5 432 659

2 898 839 5 420 639 3 075 527 5 608 378

NOT 6  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Övriga ränteintäkter 96 836 71 655 0 547

96 836 71 655 0 547

NOT 7  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Övriga räntekostnader -644 667 -38 093 -451 047 -1 565

Övriga finansiella kostnader -76 948 -88 420 -38 745 -88 420

-721 615 -126 513 -489 792 -89 985

NOT 8  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Aktuell skatt 6 941 328 6 708 855 224 770 1 067 031

Justering avseende tidigare år 0 0 0 0

Summa redovisad skatt 6 941 328 6 708 855 224 770 1 067 031

Genomsnittlig effektiv skattesats 23,9% 24,1% 1,0% 9,5%

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 29 046 947 27 836 752 23 397 966 11 213 767

Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats (22 %): 6 390 328 6 124 085 5 147 553 2 467 029

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader 770 490 830 528 19 631 151 092

     Utnyttjat underskottsavdrag 353 010 510 114 0 0

     Ej skattepliktiga intäkter -572 500 -755 872 -4 942 414 -1 551 090

Redovisad skatt 6 941 328 6 708 855 224 770 1 067 031

Effektiv skattesats 23,9% 24,1% 1,0% 9,5%
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NOT 9  BALANSERADE UTGIFTER FÖR 
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN OCH 
LIKNANDE ARBETEN Koncernen Moderföretaget

2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 19 133 390 17 663 100 0 0

Årets anskaffningar 0 1 470 290 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 133 390 19 133 390 0 0

Ingående avskrivningar -9 372 319 -6 782 206 0 0

Årets avskrivningar -2 192 422 -2 590 113 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 564 741 -9 372 319 0 0

Ingående nedskrivningar -810 000 -810 000 0 0

Återförda nedskrivningar 180 000 0 0 0

Årets nedskrivningar -1 000 000 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 630 000 -810 000 0 0

Utgående redovisat värde 5 938 649 8 951 071 0 0

NOT 10 GOODWILL Koncernen Moderföretaget

2017-06-30 2016-06-30 2016-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 23 559 959 22 004 781 0 0

Årets anskaffningar 22 262 293 1 555 178 0 0

Försäljningar/utrangeringar -5 752 911 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 069 341 23 559 959 0 0

Ingående avskrivningar -12 670 679 -9 462 798 0 0

Försäljningar/utrangeringar 4 715 161 0 0 0

Årets avskrivningar -3 391 911 -3 207 881 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 347 429 -12 670 679 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 25 470 042 7 637 410 0 0
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NOT 11  INVENTARIER, VERKTYG OCH 
INSTALLATIONER Koncernen Moderföretaget

2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 3 092 863 2 627 283 65 896 65 896

Årets anskaffningar 233 258 634 210 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 -168 630 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 326 121 3 092 863 65 896 65 896

Ingående avskrivningar -2 256 168 -2 032 761 -65 896 -65 896

Försäljningar/utrangeringar 0 157 836 0 0

Årets avskrivningar -290 489 -381 243 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 546 657 -2 256 168 -65 896 -65 896

Utgående redovisat värde 779 464 836 695 0 0

NOT 12  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER Koncernen Moderföretaget

2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Upplupna intäkter 10 715 006 11 214 468 0 0

Förutbetalda hyreskostnader 1 679 635 1 218 785 0 0

Förutbetalda leasingavgifter 188 783 120 631 37 384 0

Övriga förutbetalda kostnader 1 527 467 1 528 426 40 633 103 364

14 110 891 14 082 310 78 017 103 364
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NOT 16  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN 
KONCERNFÖRETAG

2016/17 2015/16

Andel av årets totala inköp som skett från andra 
företag inom koncernen 6% 1,80%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra 
företag inom koncernen 78% 17,20%

NOT 17 RESULTAT FRÅN ANDELAR I 
KONCERNFÖRETAG

2016/17 2015/16

Erhållna utdelningar 9 513 092 7 050 388

Resultat vid avyttringar 12 952 427 -596 467

22 465 519 6 453 921

NOT 18 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 61 259 808 61 644 879

Årets anskaffningar 11 813 288 715 000

Försäljningar/utrangeringar -16 321 555 -1 100 071

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 56 751 541 61 259 808

Ingående nedskrivningar -17 285 822 -17 285 822

Utgående ackumulerade nedskrivningar -17 285 822 -17 285 822

Utgående redovisat värde 39 465 719 43 973 986

NOT 13 LÅNGFRISTIGA SKULDER Koncernen Moderföretaget

2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen

Övriga skulder 796 786 1 055 672 0 0

796 786 1 055 672 0 0

 

NOT 14  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 
Koncernen

 
Moderföretaget

2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Upplupna löner och semesterlöner 7 658 503 6 998 867 0 0

Upplupna sociala avgifter 2 406 303 2 199 096 0 0

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda inkäter 7 818 736 8 002 130 30 000 30 000

17 883 542 17 200 093 30 000 30 000

NOT 15 RÖRELSEFÖRVÄRV OCH AVYTTRADE VERKSAMHETER
Moderbolaget har under året anskaffat samtliga andelar i Vita Vonni AB. Dessutom har en underkoncern bildats där Exsitec 
Holding är moderbolag till Exsitec AB. Försäljning av Syntrans andelar i Exsitec AB har skett till Exsitec Holding AB.

Moderföretaget

Moderföretaget

Moderföretaget
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NOT 19  SPECIFIKATION AV ANDELAR I  
KONCERNFÖRETAG

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Attentec AB 50,08% 50,08% 626 502 098

Exsitec Holding AB 53,70% 66,80% 29 108 8 090 380

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

Vita Vonni AB 100,00% 100,00% 2 011 000 22 102 652

39 465 719

Namn Org.nummer Säte

Attentec AB 556409-2673 Linköping

Exsitec Holding AB 556592-7455 Linköping

Shapeline AB 556383-6815 Linköping

Vita Vonni AB 556708-7589 Linköping

   NOT 20 ANTAL AKTIER

2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Kvotvärde Kvotvärde Antal Antal

A-aktier 100 100 1 000 1 000

1 000 1 000

NOT 21 STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen Moderföretaget

2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 21 000 000 21 300 000 0 0

21 000 000 21 300 000 0 0

Summa ställda säkerheter 21 000 000 21 300 000 0 0

NOT 22 EVENTUALFÖRPLIKTELSER Koncernen Moderföretaget

2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Borgensförbindelser till förmån för 
koncernföretag 0 150 000 0 0

0 150 000 0 0
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NOT 24  NYCKELTALSDEFINITIONER

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Justerat eget kapital

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

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat 
eget kapital.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

   

NOT 23 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

2017-06-30 2016-06-30

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 44 052 407 91 605 671

Årets resultat 23 173 196 10 146 736

67 225 603 101 752 407

disponeras så att

till aktieägare utdelas 0 57 700 000

i ny räkning överföres 67 225 603 44 052 407

67 225 603 101 752 407
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