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Syntrans  
Att se möjligheterna

Ibland behövs en förändring, en extra gnista,  
för att frigöra den potential som finns i ett  
företag. De möjligheter man kanske inte själv 
ser kan upptäckas ur en annan syn vinkel. Det är 
här Syntrans kommer in i bilden. Med mångårig 
erfarenhet och stort tekniskt kunnande hittar vi 
nya vägar för företag att nå högre nivåer.
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Vårt engagemang
Syntrans tillför mångårig erfarenhet, kunskap och kapital 
till företag som vill nå längre men av olika anledningar har 
svårt att ta de steg som behövs. Vi investerar främst i teknik- 
eller kunskapsintensiva produkt- och tjänsteföretag som 
visar stark potential. Arbetet är alltid grundat på en stark 
värdegrund där god etik och affärsmannaskap är centrala.

Idag är vi engagerade i fyra företag: 
• Attentec, ett konsultföretag inom kvalificerad teknisk 

systemutveckling med affärsidén att göra sina kunder 
framgångsrika med innovativ informations- och kom-
munikationsteknik. 

• Exsitec, ett konsultföretag inom beslutsstöd och ekono-
misystem som skapar IT-stöd för viktiga områden där de 
befintliga systemen inte räcker till.

• Shapeline, en världsledande utvecklare och leverantör 
av utrustning som mäter planhet på platta produkter i 
stålindustrin.

• Innovativ Vision, som utvecklar optimeringsutrustning 
för den vidareförädlande träindustrin. Företaget arbetar 
idag med den femte generationen av sina avsynings-
system, WoodEye 5.

Som utomstående investerare ser vi ofta möjligheter med 
andra ögon. Där andra investerare, exempelvis riskkapita-
lister, stannar i en ägarroll, arbetar Syntrans mer operativt 
och engagerar sig praktiskt i de olika företagen. Bolagen 
kartläggs noga för att vi på bästa sätt ska kunna coacha 
och vägleda styrelse och ledning. Tack vare Syntrans erfar-
enhet av teknik- och kunskapsintensiva branscher kan vi 

även engagera oss på produktnivå.
Vi har valt att engagera oss i företag med en omsättning 

mellan 5 och 50 miljoner kronor. För oss har det alltid  
varit naturligt att ha en aktiv roll vilket också visat sig vara 
ett framgångsrikt förhållningssätt. Vi hittar en balans i vårt 
engagemang och är delaktiga utan att ha ett finger med i 
allt och fastna i detaljer.

Vi håller regelbundna, bolagsvisa ägarmöten i de bolag 
vi är engagerade. Då granskar vi tillsammans med bolagets 
övriga huvudägare verksamhetens långsiktiga mål samt 
dess värdegrund. Det är ett långsiktigt arbete som syftar till 
att skapa samstämmighet i ägargrupperna.

Det gångna året
Det senaste året har varit händelserikt, inte bara för oss, 
utan också för de fyra företag som vi investerat i och sam-
arbetar med. Flera satsningar har genomförts under året 
och gett resultat som skapar stora möjligheter.

Under året har vi genomfört en marknadsundersökning 
för att identifiera företag som kan vara intressanta investe-
ringsobjekt. Resultatet visar på ett antal företag och idéer 
med stark potential. Framöver kommer vi att fortsätta detta 
arbete. Detta innefattar även möjligheter att investera inom 
ramen för de företag vi redan är engagerade i.

Lars-Inge Johansson valdes vid årsstämman till ny  
styrelseordförande. Han har tidigare arbetat i ledande  
roller inom Ernst & Young bland annat som regionchef och 
i den svenska företagsledningen. Sedan 2011 är Lars-Inge 
ekonomisk rådgivare och styrelseledamot i åtta medelstora 
bolag och en bank. Med Lars-Inges erfarenhet från en 
mångfald verksamheter får vi en komplettering av styrelsen 
som kommer till stor nytta i Syntrans strategiska arbete.
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Vårt engagemang i Shapeline har haft fokus på att etablera 
den nya ledningsgruppen och utveckla bolagets strategiska  
plan från ett styrelseperspektiv. Det har resulterat i att Shape-
line öppnade ett sälj- och servicekontor i Beijing, som bland 
annat skrev två viktiga kontrakt med kinesiska stålverk  
under sommaren 2012. Vidare har vi arbetat med tillväxt-
finansiering av Shapeline som vi räknar med kommer slut-
föras under 2012.

På Attentec har styrelsens och ledningens arbete burit 
frukt i form av en tillväxt på över 50 %. Det är följden av 
att man bland annat  utvecklat sitt erbjudande på ett fram-
synt sätt.  Attentec har sålunda  alltmer inriktat sig på att 
erbjuda spetskompetens och tjänster inom telematik.

Vi har tillsammans med Innovativ Visions ledning 
förvärvat övriga ägares andelar och samtidigt invest-
erat i bolaget. Vår ägarandel har därmed ökat till 80   %.  

I samband med investeringen har bolagets finansiella struk-
tur förändrats vilket vi bedömer kommer stärka verksam-
heten avsevärt på både kort och lång sikt.

I slutet av verksamhetsåret tecknade Exsitec ett avtal om 
att förvärva Sundit AB. Vi har från Syntrans sida aktivt del-
tagit i förvärvsprocessen och även investerat i Exsitec för 
att kunna genomföra affären. Syntrans ägarandel har däri-
genom ökat till ca 48 %. Vi tror starkt på styrkan i förvärvet 
mot bakgrund av att de båda företagens tjänsteutbud över-
lappar, men samtidigt, kompletterar varandra.

I samtliga bolag har vi genomfört ägarmöten och till  
vår glädje kunnat notera att det råder en mycket god anda 
mellan ägarna i respektive bolag och att vi haft lätt att samlas 
kring framtida mål och önskemål i ägargrupperna.

”  Den marknadsundersökning vi genomförde under det senaste året visade att det finns många 
intressanta företag och innovationer i regionen. Undersökningen kommer nu att ligga till grund för 
vårt fortsatta arbete att hitta investeringsmöjligheter. Vi känner att läget är lovande med många 
attraktiva möjligheter för Syntrans.  ”
Peter Viberg, delägare, om framtiden och Syntrans
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”   Vi har hittat en bra form för vårt samarbete med ägarna till de bolag i vilka vi investerar. Genom 
de ägarmöten vi har med våra respektive bolag utformar vi gemensamma mål och strategier som 
känns rätt för alla berörda parter. Som investerare tycker vi det är viktigt att långsiktigt bygga en 
nära relation till våra ägargrupper.  ”
Björn Lindskog, delägare, om Syntrans ägarmöten

Syntrans framtida utveckling
Det nya året inleddes med Syntransdagen, ett årligen åter-
kommande nätverksmöte för ledningsgrupperna i de bolag 
i vilka vi är engagerade. Vi träffades på konferenshotellet 
Gryts brygga för att under trevliga och lärorika former 
byta erfarenheter med varandra.

De företag vi arbetar med har alla upplevt stora och  
positiva förändringar under det gångna året. Under det nya 
verksamhetsåret kommer Syntrans fokus att ligga på kon-
solidering av Innovativ Vision samt integration av Exsitec 
och Sundit i ett bolag. I Shapeline kommer tyngdpunkten 
att vara förstärkning av den finansiella basen för fortsatt 
expansion. På Attentec handlar arbetet huvudsakligen om 
att vidareutveckla det nya erbjudandet inom telematik. Allt 
detta syftar till att den positiva utveckling vi hittills upplevt 
fortsätter framöver.

Vi letar även efter nya utmaningar och nya företag med 
potential. Det senaste året har därför inneburit ett ökat 
fokus på marknadsföring och en ny webbplats som togs  
i drift sommaren 2012. Vi arbetar aktivt med att nå ut till 
intressanta företag som kan erbjuda investeringsmöjligheter 
men många kontakter sker även på företagens initiativ. Vi 
vill underlätta dessa kontakter genom att tydligt kommun i  -
cera vad Syntrans erbjuder, vilken värdegrund vi arbetar 
efter, samt vilka kriterier vi har för de företag vi eventuellt 
investerar i.

7



8



Attentec
Att utveckla kunden med sin kompetens
Attentec är ett konsultföretag inom kvalificerad teknisk systemutveckling, som 
vill göra sina kunder världsledande med innovativ informations- och kommuni-
kationsteknik. Då är det avgörande att följa med i teknikutvecklingen för att bäst 
utveckla kundens affär. Därför är kompetensutveckling ett nyckelord, som skapar 
framgång för såväl kunden som Attentec själva.

Om Attentec
Attentec grundades 2005 i den kun-
skapsintensiva miljön Mjärdevi Science 
Park i Linköping. Redan 2008 eta-
blerade bolaget sig även i Stockholm 
och utvecklade sitt erbjudande inom 
mobilitet, internet och webb. Med 
kunder inom föränderliga branscher 
som telekommunikation, fordon, för-
svar och samhälle är det viktigt att 
ständigt vässa sitt kunnande för att 
ständigt kunna erbjuda attraktiva lös-
ningar i teknikens framkant.

Kompetensutveckling är viktigt för 
att kunna skapa mervärde för kun-
den och något som Attentec arbetar 
mycket aktivt med. Som ett led i det-
ta får företagets medarbetare lägga 
en stor del av sin arbetstid på kom-
petensutvecklande aktiviteter. Även 
utanför arbetstid engagerar sig med-
arbetarna i kompetenshöjande och 
sociala aktiviteter. 

Genom åren har Attentec arbetat 
med bland annat Autoliv, C3, Ericsson, 
Giesecke & Devrient, Landstinget, 
Länsförsäkringar, Motorola, Ocean 
Modules, Post- och Telestyrelsen, 

Saab, Transmode och Vetenskapsrådet. 
Det senaste årets starka tillväxt beror 
på att Attentec utökat sina leveranser 
hos befintliga kunder men framför 
allt att man också fått förtroendet att  
arbeta med många nya. 

Ledningen planerar för fortsatt 
expansion och fokuserar därför på 
rekrytering av nya engagerade med-
arbetare. Det gör Attentec bland annat 
genom ett nära samarbete med KTH 
och Linköpings tekniska högskola. 

Utvecklingen på Attentec
Året har för Attentec inneburit stark 
efterfrågan på sina tjänster vilket  
resulterat i en tillväxt på mer än 55 %.  
Man har lyckats möta efterfrågan  

genom rekrytering av nya kompetenta 
medarbetare.

För att möta framtida tillväxt har 
bolaget utvecklat samarbeten på rek-
ryteringssidan. Man har också påbörj-
at ett eget ledarskapsutvecklingspro-
gram för att fylla framtida behov av 
ledare i olika roller i bolaget.

Attentec har formulerat ett starkt 
erbjudande inom telematik, eller 
machine-to-machine som det ibland 
kallas. Stora förhoppningar knyts 
till detta område där man kraftigt 
utvecklat såväl marknadskunnande 
som teknisk kompetens.

VDn har ordet 
Syntrans erfarenhet och kunskap ger Attentec en  
proffsig ägarstyrning och ett effektivt styrelsearbete.  
Detta har varit väsentligt för att åstadkomma årets  
tillväxt på över 55 %.

 På Attentec är vi stolta över vårt engagemang och  
vår drivkraft att skapa positiva resultat för våra kunder.  
Tack vare vår starka tillväxt söker vi nu nya medarbetare  
som vill känna samma stolthet, och vill arbeta på ett  
företag där man alltid får lära sig något nytt.

Anders Englund
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Exsitec
IT-stöd sett från kundens synvinkel

Om Exsitec
Exsitecs vision är att göra var dagen 
enklare, effektivare och roligare för 
sina kunder. Företaget erbjuder pro-
gramvaror och tjänster som förenklar 
och förbättrar kundens hela adminis-
tration, från affärssystem till e-handel 
och beslutsstöd. För att kunna erbju-
da helhetslösningar för alla delar av 
kundens verksamhet, arbetar man 
med ett antal välkända system och pro-
dukter som QlikView, Visma Business, 
Comactivity, Upsales CRM, Super 
Office CRM och Mediusflow. Dessa 
är generella system som kan användas 
i många branscher och Exsitec an-
vänder dem som bygg stenar för sina 
kundspecifika lösningar.

Exsitec utformar IT-stöd som utgår 
från kundens verksamhet och inte från 
någon enskild programvara. De olika 
basprogrammen används som verktyg 
och kombineras för att bygga flexibla, 
anpassningsbara system som kan växa 
med kundens behov över tid och alltid 
vara uppdaterade.

Utvecklingen på Exsitec
Exsitec förvärvade under 2012 Sundit, 
Sveriges ledande leverantör av affärs-
systemet Visma Business med egna 

branschlösningar för bl.a. handel, 
tjänsteindustri och logistikintensiva 
företag. 

Exsitec och Sundit erbjuder till 
stora delar samma tjänsteutbud men 
kompletterar varandra på andra om-
råden. Sundits expertis inom affärs-
system tillsammans med Exsitecs  
erfarenhet av besluts- och processtöd 
gör företaget till en komplett partner 
inom affärssystem. Samgåendet har 
gjort att de båda företagens samman-
tagna kompetens och tjänste utbud 
bildar ett av Sveriges ledande kun-
skapsföretag för hantering av affärs-
information. Det innebär också att 
Exsitec växer till dubbla storleken, 
från drygt 30 till närmare 70 personer.

Det är inte bara inom företaget 
man vinner på att sammanföra kom-
petens. Exsitec har länge arbetat med 

att skapa dialog och kunskapsutbyte 
mellan sina kunder. Bland annat ord-
nas med jämna mellanrum seminarie-
träffar och utbildningar för kunder. 
Två exempel under året är träffarna 
Visma till Bords och Qlikview till 
Bords där Exsitec bjuder in kunder i 
olika regioner av Sverige. Här spelar 
deltagarna en aktiv roll och träffarna 
utgår från deras behov och fråge-
ställningar. Medarbetare från Exsitec 
fungerar som samordnare, moderato-
rer och bollplank. På så vis skapas ett 
unikt tillfälle för företagets kunder att 
prata med varandra och utbyta kun-
skap och erfarenhet.

Vidareutveckling av det utökade 
företagets erbjudande samt fortsatt 
integration av de två verksamheterna 
kommer att vara centrala uppgifter 
den närmaste tiden.

VDn har ordet
Vid förvärvet av Sundit visade Syntrans tydligt att 
de är en ägare att räkna med för Exsitec. Utan deras 
snabba och aktiva insatser hade förvärvet inte varit 
möjligt att genomföra.

I Sverige är IT viktigt för ett företag.  Vi kan inte kon-
kurrera internationellt med t.ex. billigare arbetskraft.  
Vår konkurrenskraft är att jobba smartare och det är 
precis det som våra lösningar hjälper kunden att göra. 
Johan Kallblad

Idag är IT-stöd en nödvändighet i de flesta verksamheter och i takt med att  
ett företag växer ställs högre krav på IT-lösningarnas funktionalitet. På Exsitec  
utvecklar man systemlösningar som tar IT från att vara en nödvändighet till att 
vara ett strategiskt verktyg som skapar stora möjligheter för kunden.
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Om Shapeline
Shapeline föddes ur forskning runt  
seende robotar vid Linköpings univer-
sitet under 1990-talet. Mätmetoder 
baserade på lasertriangulering visa-
de en särskilt god kombination av  
hastighet och noggrannhet. Dessa 
tekniker vidareutvecklades senare i 
Shapelines produkter och man iden-
tifierade tidigt metallindustrin som 
en möjlig marknad med stor potential. 
Idag är bolaget helt fokuserat mot 
denna industri och då särskilt stål-
sektorn. 

Planhetsmätning med laser är dock 
en teknik som länge varit närmast 
okänd inom stålindustrin. I en del fall 
kontrollerar man fortfarande plan-
het manuellt med en lång linjal. En 
optisk kontrollmetod innebär många  
fördelar. Framförallt handlar det om 
att mäta helt beröringsfritt direkt i 
processen och att mäta allt material 
som passerar. Det i sin tur öppnar helt 
nya möjligheter att styra tillverkning-
en. Efter ett mångårigt missionsarbete 
har marknaden nu överlag mognat 
och Shapelines utrustningar har blivit 
något av en branschstandard.

Shapelines system ger många unika 
fördelar. Företaget erbjuder en mjuk-
vara och ett mätsystem som  klar ar 
de speciella omständigheter som 
kan uppstå i produktionen. Det kan 
handla om skiftande temperaturer,  
begränsat utrymme eller vibrationer 
från maskiner. Shapelines system-
lösningar är utformade för att skapa 
stora värden i både tid och pengar för 
kunden.

Utvecklingen på Shapeline
Shapeline har länge funnits på den  
europeiska och amerikanska mark-
naden men under det senaste året har 
företaget sökt sig mot nya markna-
der med hög potential. Under 2012 
etablerade man sig i Kina, som idag 
är det dominerande landet på stål-

marknaden. Shapelines nya sälj- och 
service kontor i Beijing fick en flyg-
ande start genom att under sommaren 
säkra två stora kontrakt på planhets-
mätningssystem till kinesiska stålverk.

Världens andra stora stålnation,  
Japan, har också varit ett mål för 
Shapeline. Här har bolaget startat ett 
formellt samarbete med det väletablera-
de handelshuset Mitsui & Co för mark-
nadsföring av planhetsmätningssystem 
till stål- och metallindustri i Japan.

De här etableringarna innebär stora 
möjligheter för Shapeline och är resul-
t atet av ett målmedvetet förarbete där 
man skapat en stark sälj- och service-
organisation samt satsat hårt på forsk-
ning och produktutveckling. Även fram- 
 över kommer dessa viktiga marknader 
att ges stor uppmärksamhet.

Kvalitet som går hand i hand med hög produktionstakt är en svår ekvation 
för de flesta branscher, inte minst stålindustrin. Här måste man bland annat 
säkerställa att platta produkter som plåtar och band verkligen blir platta. 
Shapeline erbjuder laserbaserade planhetsmätningssystem som kombinerar 
snabbhet med hög noggrannhet.

Shapeline
Med fokus på nya marknader

VDn har ordet
Syntrans är en mycket engagerad och kunnig ägare.  
De ger en stabilitet och långsiktighet som gör det 
möjligt för oss att utveckla Shapelines affär på ett 
mycket bra sätt.

Vi ser tydligt att det finns en stor efterfrågan för våra 
system, något som inte minst visat sig genom att vi 
nu levererat till alla större stålföretag i världen. Shapeline 
har på allvar blivit en etablerad spelare på marknaden. 
Magnus Titus
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WoodEye är ett världsledande system för optimering av träindustrins  
produktion. Med ursprung i forskningen vid Linköpings universitet har  
tekniken vidareutvecklats av Innovativ Vision under två decennier till att 
erbjuda banbrytande användarvänlighet och unik funktionalitet.

Innovativ Vision 
Med blick för rätt kvalitet

Om Innovativ Vision
Innovativ Vision utvecklar systemet 
WoodEye som optimerar använd-
ningen av träråvara genom automa-  
  t isk avsyning och styrning av efterfölj-
ande produktionssteg. WoodEye kan 
styra kapning och klyvning av virke 
med hög precision men även kvalifi-
cerad sortering. Med hjälp av dator-
styrd optimering tas varje millimeter 
av råvaran tillvara, vilket är i det när-
maste omöjligt att åstadkomma med 
manuella metoder. WoodEye erbjuder 
avancerade funktioner som ökar lön-
samheten och minskar både manuellt 
arbete och miljöpåverkan. Systemets 
omfattande möjligheter har kombine-
rats med enkelhet för användaren och 
tydlig resultatuppföljning.

Trä är ett levande material och två 
träd är aldrig lika. Det kräver flexibla 
tekniska lösningar som lätt anpassas 
till råvaran och vad man ska producera 
för ögonblicket. WoodEye 5, den se-
naste generationen av systemet, har ett 
intuitivt, grafiskt användargränssnitt 
som gör vardagen enkel för operatör-
en. All styrning och övervakning görs 
i realtid via en stor pekskärm. Defek-
t er i virket och hur det kommer att 
bearbet as presenteras grafiskt. Flexibla 
stat istikfunktioner ger användaren en 
mycket god överblick av produktionen. 

I WoodEye 5 är mekaniken som 
trans porterar materialet genom av-

synings delen också integrerad i sys-
temet. Det ger bättre kontroll av 
hanter ing en och högre mätnoggrann-
het. Komb inerat med ett modernare  
optiskt system ger det möjlighet till 
högre produktionstakt.

WoodEye-familjen har i varje gene-
ration baserats på användarvänlig, 
världsledande teknik. Det har också 
medvetet markerats genom att ge sys-
temen en attraktiv yttre design som 
står ut från branschens vanliga ”grå 
låda”. Tidigare generationer har belö-
nats med designpriser och WoodEye 5 
har blivit mycket uppskattad också i 
det avseendet.

Utvecklingen på Innovativ Vision
Sedan lanseringen av WoodEye 5 under 
våren 2011 har systemet fått mycket 

uppmärksamhet och positiv respons 
på till exempel mässor. Bland annat  
var WoodEyes monter mycket väl-
besökt under LIGNA 2011 i Hannover 
samt på mässan Trä & Teknik 2012.

Innovativ Vision upplevde under 
verksamhetsåret en ökad efterfrågan 
på USA-marknaden vilket är posit-
ivt då landet drabbats hårt av fin-
ans krisen. WoodEye North America 
har skrivit kontrakt för leverans av  
WoodEye-system till bl.a. före tag-
en Batesville Casket och MASCO  
Cabinetry. Det är viktiga ordrar 
som förhoppningsvis visar vägen för 
en positiv framtida utveckling av 
USA-marknaden.

VDn har ordet
Innovativ Vision är nu i en mycket spännande och  
utvecklande fas och då känns det väldigt bra att ha 
med en entreprenörsdriven ägare som Syntrans.  
Det är givetvis extra spännande för mig som delägare  
i Innovativ Vision och partner med Syntrans.

Vi får hela tiden nya rapporter om att vårt system är 
det system på marknaden som ger det högsta utbytet 
av material. Det bästa beviset på att vi ligger i utveck-
lingens framkant är att till och med våra konkurrenter 
berömmer oss för det. 
Jonas Eklind
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Förvaltningsberättelse
Om Syntrans AB
Syntrans AB engagerar sig med kunskap, erfarenhet och  
kapital i bolag med högt teknikinnehåll i sina tjänster och 
produkter. Som ägare med stort inflytande tar vi en aktiv roll 
i styrelser och arbetar i nära samarbete med VD och ledning 
för att utveckla bolagen. Vi förstärker det strategiska och 
operationella arbetet och tillsammans med övriga delägare 
skapar vi långsiktigt välmående företag med tydliga mål.

 
Väsentliga händelser under året
Lars-Inge Johansson har valts till ny styrelseordförande. 
Han har tidigare arbetat i ledande roller inom Ernst & 
Young. Med Lars-Inges erfarenhet från en mångfald verk-
samheter får vi en komplettering av styrelsen som kommer 
till stor nytta i Syntrans strategiska arbete.

Vårt engagemang i Shapeline har haft fokus på att  
etablera den nya ledningsgruppen och utveckla bolagets 
strategiska plan från ett styrelseperspektiv. 

På Attentec har styrelsens och ledningens arbete burit 
frukt genom tillväxt på över 50 %, bland annat som en följd 
av att man utvecklat sitt erbjudande på ett framsynt sätt. 

Vi har förvärvat övriga ägares andelar i Innovativ Vision 
samt investerat 10 Mkr och äger därigenom tillsammans 
med ledningen hela bolaget. Vår ägarandel är efter detta 
80 %. I samband med investeringen har bolagets finansiella 
struktur avsevärt förbättrats.

I slutet av verksamhetsåret tecknade Exsitec ett avtal om 
att förvärva Sundit AB. Från Syntrans sida har vi investerat 
8,5 Mkr i Exsitec för att förvärvet skulle kunna genom-
föras. Investeringen skedde efter verksamhetsårets slut och 
Syntrans ägarandel är därefter ca 48 %.

Framtiden
Vi ser de allt tydligare effekterna på alla plan av finans-
krisen i Europa även om efterfrågebilden för våra verksam-
heter är splittrad. Vår bild från förra året att efterfrågan 
i Sverige kommer att försvagas har bekräftats till viss del 
men vi tror ändå att vi mot slutet av innevarande verksam-
hetsår kommer att se en generell ljusning av konjunkturen.

Vi är precis som tidigare övertygade att många intres-
santa möjligheter kommer att uppstå i spåren av de stora 
svängningarna i ekonomin. Vår starka kassa ger oss fort-
satt goda förutsättningar för nya engagemang och skapar 
möjlighet att utveckla befintliga verksamheter. Vi kom-
mer att arbeta aktivt med våra befintliga investeringar och  
bedömer att de alla kommer att gå stärkta ur det nya verk-
samhetsåret. Med sedvanlig nyfikenhet och glädje ser vi 
därför fram emot det kommande året.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

Koncernen 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Nettoomsättning 94 524 75 003 55 139 29 274 39 186
Resultat efter finansiella poster 1 446 1 509 -10 745 937 5 004
Balansomslutning 185 553 149 175 159 845 171 712 166 647
Soliditet (%) 65 81 82 86 91
Antal anställda 76 67 54 30 31

  
 
Moderbolaget 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Nettoomsättning 149 1 413 1 162 932 851
Resultat efter finansiella poster 1 001 -125 -12 933 698 3 981
Balansomslutning 123 580 120 364 127 747 146 221 150 664
Soliditet (%) 98 100 100 99 99
Antal anställda 3 3 3 3 2

 
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
Balanserad vinst 119 916 688
Årets vinst 1 000 684
 120 917 372
 
Disponeras så att i ny räkning överföres 120 917 372
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

2011-07-01– 
2012-06-30

2010-07-01– 
2011-06-30

Nettoomsättning 94 524 064 75 003 077
Övriga rörelseintäkter 50 427 167 209

94 574 491 75 170 286

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -31 618 647 -24 083 895
Övriga externa kostnader -11 774 291 -8 963 913
Personalkostnader 1 -49 490 410 -40 863 298
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -1 998 681 -934 954
Övriga rörelsekostnader 0 -3 835

-94 882 029 -74 849 895

Rörelseresultat -307 538 320 390

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 2 -2 625 -394 028
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
 som är anläggningstillgångar

3
2 010 250 1 278 025

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 222 027 792 166
Räntekostnader och liknande resultatposter -476 262 -487 571

1 753 390 1 188 593

Resultat efter finansiella poster 1 445 852 1 508 983

Resultat före skatt 1 445 852 1 508 983

Skatt på årets resultat -1 215 854 -1 370 648
Uppskjuten skatt 263 000 86 001
Minoritetens andel i årets resultat -1 057 428 -1 117 182
Årets resultat -564 430 -892 846
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2012-06-30 2011-06-30

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och   
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 4 23 893 692 10 612 040
Koncessioner, patent, licenser, varumärken   
samt liknande rättigheter 5 300 000 0
Goodwill 6 1 801 437 2 574 656

25 995 129 13 186 696

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 1 740 839 479 042
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 0 6 576 885
Uppskjuten skattefordran 2 054 000 0

2 054 000 6 576 885

Summa anläggningstillgångar 29 789 968 20 242 623

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 7 996 834 1 472 616
Pågående arbete för annans räkning 9 2 587 000 0

10 583 834 1 472 616

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 28 867 166 15 109 787
Aktuella skattefordringar 1 673 678 0
Övriga fordringar 6 276 475 662 052
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 842 919 1 227 716

39 660 238 16 999 555

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 8 87 306 248 100 561 100
Kassa och bank 19 137 632 9 899 393
Summa omsättningstillgångar 156 687 952 128 932 664

SUMMA TILLGÅNGAR 186 477 920 149 175 287
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10 2012-06-30 2011-06-30

Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000 100 000
Bundna reserver 20 000 20 000
Fria reserver 120 786 424 121 992 494
Årets resultat -564 430 -892 846
Summa eget kapital 120 341 994 121 219 648

Skuder

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse 10 970 172 7 222 366
Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 0 263 000
Övriga avsättningar 11 4 428 464 0

4 428 464 263 000

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 2 242 349 0
Skulder till kreditinstitut 12 8 167 000 0

10 409 349 0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 833 000 0
Pågående arbete för annans räkning 13 4 070 430
Leverantörsskulder 11 216 271 4 212 851
Aktuella skatteskulder 326 403 524 359
Övriga skulder 4 800 400 2 419 805
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 18 081 437 8 659 116

40 327 941 20 470 273

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 186 477 920 149 175 287

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 25 111 000 6 000 000
25 111 000 6 000 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Den löpande verksamheten 2011/2012 2010/11

Resultat efter finansiella poster 1 445 852 1 508 983
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 6 376 719 1 163 208
Betald skatt -3 087 488 393 029
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 4 735 083 3 065 220

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten -9 111 218 5 891 897
Förändring kundfordringar -13 757 379 -1 947 453
Förändring av kortfristiga fordringar -7 229 626 735 227
Förändring leverantörsskulder 7 003 420 403 611
Förändring av kortfristiga skulder 13 052 204 -3 913 240
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 307 516 4 235 262

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -14 542 061 -2 760 350
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 588 890 -329 659
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 4 522 885 50 700
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 429 002 -3 039 309

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 10 409 349 0
Utbetald utdelning 0 -7 000 000
Förändring kortfristiga placeringar 12 875 031 8 264 255
Minoritetsintresse 2 690 378 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 974 758 1 264 255

Årets kassaflöde 9 238 240 2 460 208

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 9 899 393 7 439 185
Likvida medel vid årets slut 19 137 633 9 899 393
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

2011-07-01– 
2012-06-30

2010-07-01– 
2011-06-30

Nettoomsättning 149 200 1 413 224
Övriga rörelseintäkter 50 427 0

199 627 1 413 224

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 15 -845 241 -634 368
Personalkostnader 16 -1 894 087 -2 571 417
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -15 312 -30 652

-2 754 640 -3 236 437

Rörelseresultat 17 -2 555 013 -1 823 213

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 2 1 688 175 190 801
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 3 2 010 250 1 278 025
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 109 353 583 691
Räntekostnader och liknande resultatposter -252 081 -354 148

3 555 697 1 698 369

Resultat efter finansiella poster 1 000 684 -124 844

Resultat före skatt 1 000 684 -124 844

Årets resultat 1 000 684 -124 844
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2011/2012 2010/2011

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 25 945 163 297
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18, 19 27 187 133 10 572 600
Andelar i intresseföretag 20 0 6 576 885

27 187 133 17 149 485

Summa anläggningstillgångar 27 213 078 17 312 782

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 349 284
Fordringar hos koncernföretag 2 860 884 83 844
Aktuella skattefordringar 750 672 375 990
Övriga fordringar 4 459 065 595 384
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 192 326 182 737

8 262 947 1 587 239

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 8 87 306 248 100 561 100
Kassa och bank 797 243 902 736
Summa omsättningstillgånga 96 366 438 103 051 075

SUMMA TILLGÅNGAR 123 579 516 120 363 857

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

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 119 916 688 120 041 532
Årets resultat 1 000 684 -124 844

120 917 372 119 916 688

Summa eget kapital 121 037 372 120 036 688
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
REDOVISNINGS- OCH  VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffnings-
värde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärde om annat ej anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kom-
mer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.
 
Koncernredovisning
Redovisningsprinciper
Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. 

 Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moder-
företaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av 
rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens 
resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvs-
tidpunkten fram till och med då det avyttras.

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden.

Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett 
dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget 
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar 
dess skulder.
 
Förändring av koncernens sammansättning
Under året har bolaget förvärvat ytterligare 47 % av andel-
ar i Innovativ Vision Holding AB, org. nr 556708-7589, 
och äger numera det nya dotterbolaget till 80 %.
 
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner 
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimine-
ras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också så-
vida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. 
(RR1:0, punkt 13)
 
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt 
dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen har 
omräknats till balansdagskurs. Alla poster i resultaträk-
ningen har omräknats till genomsnittskurs under räken-
skapsåret.
 
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvär-
det överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av  
det förvärvade företagets  identifierbara nettotillgångar vid 
förvärvstillfället.

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Skulder

Avsättningar

Övriga avsättningar 11 2 289 959 0
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 156 347 93 810
Övriga skulder 65 837 164 128
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 001 69 231
Summa kortfristiga skulder 252 185 327 169

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 123 579 516 120 363 857
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Balanserade utgifter för forsknings-  
och utvecklingsarbeten

10-20 %

Patent 10-20 %
Goodwill 20 %

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 20 %

Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt ned-
skrivningsbehov och värderas till anskaffningsvärde mins-
kat med ackumulerade nedskrivningar.
 
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde mins-
kat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och event-
uella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande-
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande av-
skrivningsprocent tillämpas:

Leasing
Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmän-
na råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften 
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
 
Skatter
Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 
2001:1 Inkomstskatter. Årets totala skatt för företaget ut-

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

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före 
extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

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

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 
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NOTER

Not 1 Anställda och personalkostnader
Koncernen

2011-07-01- 
2012-06-30

2010-07-01- 
2011-06-30 

Medelantalet anställda

Kvinnor 18 17
Män 58 50

76 67

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 4 627 711 3 318 415
Övriga anställda 29 046 979 23 406 396

33 674 690 26 724 811

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse  
och verkställande direktör 929 686 661 000

Pensionskostnader för  
övriga anställda 2 602 945 2 072 075

Övriga sociala avgifter enligt lag 
och avtal 10 651 437 8 665 586

14 184 068 11 398 661

Totala löner, ersättningar,  
sociala kostnader och  
pensionskostnader 47 858 758 38 123 472

Könsfördelning bland  
ledande befattningshavare

Andel män i styrelsen 100 % 100 %
Andel kvinnor bland övriga  
ledande befattningshavare 21,4 % 0 %

Andel män bland övriga  
ledande befattningshavare 78,6 % 100 %

Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag
Koncernen

2011-07-01- 
2012-06-30

2010-07-01- 
2011-06-30 

Resultat vid avyttringar -2 625 -394 028

-2 625 -394 028

Moderbolaget

Erhållna utdelningar 1 690 800 700 800

Resultat vid avyttringar -2 625 -509 999

1 688 175 190 801

 

Not 3 Resultat från övriga värdepapper  
och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen

2011-07-01- 
2012-06-30

2010-07-01- 
2011-06-30 

Erhållna utdelningar 918 997 657 696
Resultat vid avyttringar 1 091 253 620 329

2 010 250 1 278 025

Moderbolaget

2011-07-01- 
2012-06-30

2010-07-01- 
2011-06-30 

Erhållna utdelningar 918 997 657 696
Resultat vid avyttringar 1 091 253 620 329

2 010 250 1 278 025

Not 4 Balanserade utgifter för forsknings-  
och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen

 2012-06-30 2011-06-30

Ingående anskaffningsvärden 10 612 040 7 851 690
Årets aktiveringar 1 786 061 2 760 350
Anskaffning genom förvärv  
av dotterbolag 34 955 000 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 47 353 101 10 612 040

Anskaffning genom förvärv  
av dotterbolag -22 499 000 0

Årets avskrivningar -960 409 0

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -23 459 409 0

Utgående redovisat värde 23 893 692 10 612 040

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken  
samt liknande rättigheter
Koncernen

2012-06-30 2011-06-30

Anskaffning genom förvärv 
av dotterbolag 300 000 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 300 000 0

Utgående redovisat värde 300 000 0
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Not 6 Goodwill

Koncernen

2012-06-30 2011-06-30

Ingående anskaffningsvärden 3 866 094 2 966 094
Inköp 0 900 000
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 3 866 094 3 866 094

Ingående avskrivningar -1 291 438 -593 219
Årets avskrivningar -773 219 -698 219
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -2 064 657 -1 291 438 

Utgående redovisat värde 1 801 437 2 574 656

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

2012-06-30 2011-06-30

Ingående anskaffningsvärden 2 519 046 2 521 670
Inköp 547 487 329 659
Försäljningar/utrangeringar -199 929 -332 283
Anskaffning genom förvärv  
av dotterbolag 9 739 000 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 12 605 604 2 519 046

Ingående avskrivningar -2 040 004 -2 131 716
Försäljningar/utrangeringar 75 292 328 448
Anskaffning genom förvärv  
av dotterbolag -8 635 000 0

Årets avskrivningar -265 053 -236 736
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 864 765 -2 040 004

Utgående redovisat värde 1 740 839 479 042

Moderbolaget

2012-06-30 2011-06-30

Ingående anskaffningsvärden 425 685 272 939
Inköp 0 152 746
Försäljningar/utrangeringar -122 040 0
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 303 645 425 685 

Ingående avskrivningar -262 388 -231 736
Årets avskrivningar -15 312 -30 652
Utgående ackumulerade avskrivningar -277 700 -262 388

Utgående redovisat värde 25 945 163 297

Not 8 Aktier och andelar

Koncernen

Bokfört värde Marknadsvärde

Noterade aktier och andelar,  
omsättningstillgångar 87 306 248 94 513 489

87 306 248 94 513 489

Moderbolaget

Bokfört värde Marknadsvärde

Noterade aktier och andelar,  
omsättningstillgångar 87 306 248 94 513 489

87 306 248 94 513 489

Not 9 Pågående arbete för annans räkning

Koncernen

2012-06-30 2011-06-30

Nedlagda kostnader 2 587 000 0
2 587 000 0
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Not 10 Förändring av eget kapital

Koncernen

Antal aktier : 1 000
Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat 

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 121 992 494 -892 846
Disposition enligt beslut  
av årets årsstämma: -892 846 892 846

Förändring i koncernens  
sammansättning -313 224

Årets resultat -564 430
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 120 786 424 -564 430

Moderbolaget

Antal aktier : 1 000
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 120 041 532 -124 844
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

-124 844 124 844

Årets resultat 1 000 684
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 119 916 688 1 000 684

Not 11 Övriga avsättningar

Koncernen

2012-06-30 2011-06-30

Periodiserad kapitaltransaktion 2 289 959 0
Övriga avsättningar 7 437 0
Negativ goodwill 2 131 068 0

4 428 464 0

Moderbolaget

2012-06-30 2011-06-30

Periodiserad kapitaltransaktion 2 289 959 0
2 289 959 0

 
 
Not 12 Långfristiga skulder

Koncernen

2012-06-30 2011-06-30

Förfaller senare än 1 och tidigare  
än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 333 000 0 
333 000 0

 

Not 13 Pågående arbeten för annans räkning

Koncernen

2012-06-30 2011-06-30

Nedlagda kostnader -20 579 757 -14 163 319
Delfakturerade belopp 24 650 187 18 817 461

4 070 430 4 654 142

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

2012-06-30 2011-06-30

Löne- och semesterlöneskuld 6 330 536 3 964 625
Sociala avgifter 3 962 829 1 849 842
Övriga poster 7 788 071 2 844 649

18 081 436 8 659 116

 
Not 15 Leasingavtal
Koncernen
Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till 679 887 (521 304) kronor

Moderbolaget
Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till 136 435 (80 976) kronor
 

Not 16 Anställda och personalkostnader
Moderbolaget

2011-07-01-
2012-06-30

2010-07-01-
2011-06-30

Medelantalet anställda

Kvinnor 1 1
Män 2 2

3 3

Löner och andra ersättningar samt sociala  
kostnader inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar 1 407 090 1 825 250 
Sociala kostnader och pensionskostnader 452 589 696 949 
(varav pensionskostnader) (0) (87 601)
Totala löner, andra ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 1 859 679 2 522 199 
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Not 17 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget
Av årets inköp avser 73 376 (0) kr inköp från andra koncernbolag.
Av årets försäljning avser 226 211 (1 304 575) kr försäljning till andra koncernbolag.

Not 18 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

2012-06-30 2011-06-30

Ingående anskaffningsvärden 10 572 600 6 224 098
Inköp 0 4 608 502
Försäljningar/utrangeringar 0 -260 000
Omklassificeringar 23 862 708 0
Tillskjutna aktieägartillskott 10 037 647 0 
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

 
44 472 955

 
10 572 600

Omklassificeringar -17 285 822 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -17 285 822 0

Utgående redovisat värde 27 187 133 10 572 600

Not 19 Specifikation andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Namn Kapitalandel Bokfört värde

Shapeline AB 66,2 % 4 170 502
Attentec AB 50,04 % 502 098
Exsitec AB 42,5 % 5 900 000
Innovativ Vision Holding AB 80 % 16 614 533

27 187 133

Org.nr Säte Eget kapital Resultat

Shapeline AB 556383-6815 Linköping 5 486 294 -505 399
Attentec AB 556409-2673 Linköping 5 883 790 2 229 088
Exsitec AB 556592-7455 Linköping 2 989 474 969 644
Innovativ Vision Holding AB 556708-7589 Linköping 23 432 000 48 679 000

 
Syntrans AB har bestämmande inflytande genom avtal för Exsitec AB, antal ägda andelar uppgår till 500 st.
Antal andelar i Shapeline AB uppgår till 1 524 519 st.
Antal andelar i Attentec AB uppgår till 626 st.
Antal andelar i Innovativ Vision Holding AB uppgår efter förvärv till 1 608 809 000 st.

Not 20 Andelar i intresseföretag

Moderbolaget

2012-06-30 2011-06-30

Ingående anskaffningsvärden 23 862 708 23 862 708
Omklassificeringar -23 862 708 0
Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden 0 23 862 708

Ingående nedskrivningar -17 285 823 -17 285 823
Omklassificeringar 17 285 823
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -17 285 823

Utgående redovisat värde 0 6 576 885

Linköping den 28 november 2012

Peter Viberg Lars Inge  Johansson Björn Lindskog

Verkställande direktör Ordförande CTO

 
Min revisionsberättelse har lämnats den 28 november 2012.

Clas Tegidius 
Auktoriserad revisor 
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