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Att se  
möjligheterna
Syntrans är ett family office som placerar 

långsiktigt i svenska teknikbolag där hållbarhet 

har blivit ett allt viktigare kriterium. Genom 

selektiva investeringar vill vi bidra till att stärka 

konkurrenskraften för svensk industri. 

Peter Viberg och Björn Lindskog, 

grundare och ägare, Syntrans
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På Syntrans tror vi på den inneboende 

potentialen hos företag och människor. 

Vi vänder oss till bolag huvudsakligen inom 

teknikbranschen som känner att de kan utvecklas 

med rätt finansiering. 

Syntrans har under åren präglats av ett nära 

samarbete med företagen vi investerar i och en tät 

dialog med nyckelpersonerna i verksamheterna. 

Trovärdighet, seriositet och kvalitetsmedvetenhet 

har alltid varit centrala ledord. Idag är Syntrans ett 

family office med långsiktiga investeringar i svenska 

teknikbolag. Genom selektiva investeringar strävar 

Syntrans till att stärka konkurrenskraften för 

svensk industri. 

Som family office arbetar vi från en passiv 

ägarposition. Därför lägger vi mycket vikt vid 

”Syntrans har idag en ägarroll 

i flera företag som utvecklar 

ledande produkter och tjänster 

inom teknikbranschen.”
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analysen av de bolag vi investerar i. Det ska finnas 

en bra tillväxtmöjlighet, vara bra för samhället och 

– inte minst – så ska produkten eller tjänsten lösa 

ett intressant och väsentligt problem för andra. 

Smarta teknikidéer väcker något i oss, helt enkelt!

Vi är mycket långsiktiga och besitter den stora 

kunskap och erfarenhet två yrkesliv av styrning 

och finansiering av teknikbolag gett. 

Med Peters fokus på affären, marknaden 

och säljet och Björns, den borne ingenjörens 

teknikkunnande och affärsklokhet, har Syntrans 

aktivt varit med och byggt upp flertalet både 

noterade och onoterade bolag genom att utveckla 

deras möjligheter och förmågor. 

”Vi vill framåt bidra till att stärka 

konkurrenskraften för svensk 

industri med selektiva investeringar 

i teknikverksamheter som leder till 

ett hållbart samhälle.”



6

Org.nr 556583-4420

CombinedX

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som 

hjälper företag och organisationer att dra fördel 

av digitaliseringens möjligheter. De levererar 

tjänster genom helägda specialistbolag som 

vart och ett har ett marknadsledande teknik- 

och affärskunnande i sin nisch. CombinedX 

mål är att bli erkända som marknadens bästa 

kunskapsleverantör inom digitalisering.

Mer information: combinedx.com

iEye

ieye är ett svenskt techbolag som har startat 

världens första helt digitaliserade optikkedja. 

Affärsidén är att erbjuda Sveriges lägsta priser på 

kvalitetsglasögon, med prisgaranti. ieye kan göra 

detta genom att arbeta på ett annorlunda sätt 

jämfört med traditionella optiker. Med ny teknik, 

bågar formgivna av egna designers i Sverige och 

genom att köpa glasen direkt av tillverkarna ska de 

nå sina mål. 

Mer information: ieye.com

Exsitec

Exsitec är specialister på verksamhetssystem och 

digitalisering. Med 550 medarbetare i Sverige, 

Norge och Danmark och kompetens inom IT, 

verksamhetsstyrning och affärsutveckling. Exsitec 

leder en transformation som driver mellanstora 

bolag i Norden framåt med hjälp av rätt 

systemstöd för smart digitalisering. 

Mer information: exsitec.se
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Litium

Litium är en molnbaserad e-handelsplattform som 

hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera 

sin produktförsäljning, snabbt skala upp sin 

verksamhet, nå nya marknader och samtidigt 

skapa marknadsledande kundupplevelser. Litiums 

mål är helt enkelt att göra det möjligt för deras 

kunder att överträffa sina konkurrenter.

Mer information: litium.se Skyqraft

Med omfattande och djupgående expertis inom 

kraftledningsinspektioner med maskininlärning och 

datorseende, är Skyqraft ett teknikföretag som 

hjälper kunder att fatta bättre beslut om sina elnät. 

Med artificiell intelligens omvandlas flygbilder på 

elnät till kraftfull och användbar driftinformation. 

Genom att analysera och visa insamlade data 

om nätet grafiskt hjälper de sina kunder att fatta 

smartare, mer hållbara och kostnadseffektiva 

beslut för sitt nätunderhåll.

Mer information: skyqraft.com

Wematter

Wematter är en 3D-skrivartillverkare 

vars mål är att placera en 3D-skrivare 

på varje kontor i syfte att ersätta dagens 

massproduktion med efterfrågestyrda 

3D-utskrifter. Visionen är att produktägande 

företag ska tillverka sina produkter där 

kunderna finns och inte där fabriken råkar 

vara, med enbart den mängd material som 

behövs och minimal transport. Med egen 

teknik kan Wematter leverera starkare 

3D-utskrifter i plastkomposit än allt annat 

som finns på marknaden idag. 

Mer information: wematter.se
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Årsredovisning  
Räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Syntrans AB 

556583-4420, avger följande årsredovisning.

Styrelsens säte: Linköping 

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). 

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).
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Förvaltnings- 
berättelse
 

Om Syntrans
Syntrans AB investerar specifikt i noterade och 

onoterade bolag med god tillväxtpotential och ett 

erbjudande som tilltalar våra ägare. Vi kan ta en aktiv 

roll som ägare och som styrelseledamöter i syfte att 

utveckla bolagen vi investerar i. Vi bedriver även en 

värdepappersförvaltning med syfte att skapa en god 

riskjusterad avkastning utan särskild tidshorisont. 

Ägarförhållanden
Syntrans AB ägs till 50 % av Björn Lindskog och till 

50 % av Peter Viberg.

Väsentliga händelser under året
Verksamhetsåret 21/22 har varit händelserikt och 

intressant med många transaktioner.

Vi sålde 800 000 aktier i Exsitec Holding AB för 152 

Mkr. I samband med detta återköpte vi utställda 

köpoptioner motsvarande 147 100 aktier för 22 Mkr.

Vi avyttrade samtliga aktier i Attentec AB till 

CombinedX AB i en affär som delvis betalades i 

aktier i CombinedX.

Vi sålde samtliga aktier i Shapeline AB.

Vi lånade in till en konvertibel i Wematter AB, som 

ska lösas eller konverteras senast i december 2022.

Vi gjorde två nya investeringar: en i det onoterade bola-

get iEye AB och en i det noterade bolaget Litium AB.

Mot bakgrund av att Wematter AB, iEye AB och 

Subinv Skyq AB tagit in kapital på betydligt lägre 

värderingar än vi tidigare haft i våra böcker har vi 

valt att skriva ned värdena på dessa bolag.

Väsentliga händelser efter årets slut
Vi genomförde en tilläggsinvestering i Subinv Skyq AB.

Wematter AB har begärt och genomfört konver-

tering av inlåningen av den konvertibel som ställdes 

ut i slutet av verksamhetsåret. Vi har även efter 

årets slut lånat in ytterligare medel.

Omvärldspåverkan
För Syntrans värdepappersförvaltning och även för 

våra portföljbolag har året varit turbulent. Resteffek-

ter av Covid-19 och Rysslands anfallskrig mot Ukraina 

har fått världens börser att falla och även riskviljan 

hos investerare. Detta har medfört att värdet på 

vår värdepappersportfölj har sjunkit om än relativt 

begränsat. Det har även inneburit svårigheter för 

våra portföljbolag att ta in nödvändigt kapital vilket 

lett till avsevärt lägre värderingar i flera fall. 

Syntrans har inte sökt eller mottagit några stöd 

under pandemin.

Förväntad framtida utveckling
Det underliggande sentimentet är i skrivande 

stund väldigt oklart på grund av osäkerheten i 

världen där det ryska kriget mot Ukraina står i 

centrum. Detta gör det ovanligt svårt att göra en 

bedömning ens om den närmaste framtiden.

Vi är ändå i grunden positiva då vår långsiktighet kan 

skapa intressanta möjligheter i det rådande klimatet.

Syntrans årsredovisning 2022
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19  

Nettoomsättning 1 439 736 982 3 471  

Resultat efter finansiella poster 142 866 5 733 3 524 5 156  

Balansomslutning 243 835 142 928 135 451 144 238  

Soliditet (%) 100 95 96 88  

Antal anställda 2 2 2 2  

           

Förändringar i Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt 

eget kapital kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 130 190 675 5 586 616 135 897 291

Disposition enligt  

beslut av årsstämman:     5 586 616 -5 586 616 0

Efterutdelning enligt  

beslut 2022-02-07     -35 000 000   -35 000 000

Årets resultat       142 866 224 142 866 224

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 100 777 291 142 866 224 243 763 515

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst 100 777 291

årets vinst 142 866 224

 243 643 515

disponeras så att

i ny räkning överföres 243 643 515

Flerårsöversikt och eget kapital
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Resultaträkning  Not 2021-07-01 2020-07-01  

   – 2022-06-30 – 2021-06-30  

Nettoomsättning    1 439 308   735 643

     1 439 308   735 643

         

Rörelsens kostnader        

Handelsvaror    -1 439 532   -687 484

Övriga externa kostnader    -1 586 474   -890 594

Personalkostnader  2 -2 211 144   -1 897 426

     -5 237 150   -3 475 504

Rörelseresultat    -3 797 842   -2 739 861

         

Resultat från finansiella poster        

Resultat från andelar i koncernföretag  3 43 758 153   990 000

Resultat från andelar i intresseföretag och 

gemensamt styrda företag    115 448 369   4 480 000

Resultat från övriga värdepapper och 

fordringar som är anläggningstillgångar    -14 096 947   0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 1 600 781   3 212 198

Räntekostnader och liknande resultatposter   -46 290   -209 364

     146 664 066   8 472 834

Resultat efter finansiella poster    142 866 224   5 732 973

         

Resultat före skatt    142 866 224   5 732 973

         

Skatt på årets resultat  5 0   -146 357

Årets resultat    142 866 224   5 586 616

2020-07-01

– 2021-06-30

Resultaträkning
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Balansräkning  Not 2022-06-30 2020-07-01  

Tillgångar        

         

Anläggningstillgångar        

         

Materiella anläggningstillgångar        

Inventarier, verktyg och installationer  6 0   0

     0   0

         

Finansiella anläggningstillgångar        

Andelar i koncernföretag  7 100 000   5 133 251

Andelar i intresseföretag och 

gemensamt styrda företag  8 28 933 125   44 403 581

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 6 998 000   13 096 947

Andra långfristiga fordringar  10 40 042 994   25 343 099

     76 074 119   87 976 878

Summa anläggningstillgångar    76 074 119   87 976 878

         

Omsättningstillgångar        

         

Kortfristiga fordringar        

Kundfordringar    0   43 588

Fordringar hos koncernföretag    1 197 607   758 275

Aktuella skattefordringar    1 636 917   1 496 891

Övriga fordringar    4 552 420   22 528

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   43 768   52 456

     7 430 712   2 373 738

         

Kortfristiga placeringar 

       

Övriga kortfristiga placeringar    115 534 185   47 188 269

     115 534 185   47 188 269

         

Kassa och bank    44 796 154   5 389 364

Summa omsättningstillgångar    167 761 051   54 951 371

         

Summa tillgångar    243 835 170  142 928 249

2021-06-30

Balansräkning
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Balansräkning  Not 2022-06-30 2020-07-01  

Eget kapital och skulder        

         

Eget kapital        

Bundet eget kapital        

Aktiekapital    100 000 100 000

Reservfond    20 000 20 000

     120 000  120 000

         

Fritt eget kapital        

Balanserad vinst eller förlust    100 777 291  130 190 675

Årets resultat    142 866 224   5 586 616

     243 643 515   135 777 291

Summa eget kapital    243 763 515  135 897 291

         

Kortfristiga skulder        

Leverantörsskulder    27 632  37 433

Skulder till koncernföretag    0  4 035 000

Övriga skulder    14 023  2 928 525

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   30 000   30 000

Summa kortfristiga skulder    71 655  7 030 958

         

Summa eget kapital och skulder    243 835 170  142 928 249

2021-06-30
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredo-

visning och koncernredovisning (K3). 

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad 

som erhållits eller kommer att erhållas och redovi-

sas i den omfattning det är sannolikt att de ekono-

miska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget 

och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkom-

sten som intäkt när de väsentliga förmåner och 

risker som är förknippade med ägandet av varan 

har överförts från företaget till köparen.

 

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 

redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku-

mulerade avskrivningar enligt plan och eventuella 

nedskrivningar. 

 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nytt-

jandeperioden med hänsyn till väsentligt restvär-

de. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer    5 år  

   

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaff-

ningsvärdet. Instrumentet redovisas i balans-

räkningen när bolaget blir part i instrumentets 

avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort 

från balansräkningen när rätten att erhålla kassa-

flöden från instrumentet har löpt ut eller överförts 

och bolaget har överfört i stort sett alla risker och 

förmåner som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen 

när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 

upphört.

 

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffnings-

värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts 

för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de 

uppkommer.

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med 

avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 

anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedöm-

ning om eventuellt nedskrivningsbehov.

 

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att 

innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till 

anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i 

enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av 

anskaffningsvärde och marknadsvärde. 
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Inkomstskatter 

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 

skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom 

då underliggande transaktion redovisas direkt 

mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter 

redovisas i eget kapital.

 

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 

räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskaps-

års inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell 

skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller 

per balansdagen.

 

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av 

ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat 

löner, betald semester, betald frånvaro, bonus 

och ersättning efter avslutad anställning (pension). 

Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad 

och en skuld då det finns en legal eller informell 

förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av 

en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning 

av beloppet kan göras.

 

Koncernförhållanden

Företaget är ett moderföretag, men med hänvis-

ning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 

kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 

sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskatta-

de reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutning.
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Not 2 Medelantalet anställda  Not 2021-07-01 2020-07-01  

   – 2022-06-30 – 2021-06-30  

Medelantalet anställda   2  2

2020-07-01

– 2021-06-30

Not 3 Resultat från   2021-07-01 2020-07-01  

andelar i koncernföretag   – 2022-06-30 – 2021-06-30  

Erhållna utdelningar   7 004 800  990 000

Resultat vid avyttringar   27 263 459  0

Återföring av nedskrivningar   9 489 894  0

    43 758 153  990 000

2020-07-01

– 2021-06-30

Not 4 Övriga ränteintäkter    2021-07-01 2020-07-01  

och liknande resultatposter   – 2022-06-30 – 2021-06-30  

Ränteintäkter från koncernföretag   88 345  176 688

Övriga ränteintäkter   139 723  13 880

Resultat vid försäljningar   1 372 713  3 021 630

    1 600 781  3 212 198

2020-07-01

– 2021-06-30

Not 5 Skatt på årets resultat    2021-07-01 2020-07-01  

   – 2022-06-30 – 2021-06-30  

Aktuell skatt   0 -146 357  

Justering avseende tidigare år     0  

    0 -146 357  

2020-07-01

– 2021-06-30
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Not 6 Inventarier,     2022-06-30 2021-06-30  

verktyg och installationer    

Ingående anskaffningsvärden   65 896  65 896

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  65 896  65 896

     

Ingående avskrivningar   -65 896  -65 896

Utgående ackumulerade avskrivningar  -65 896  -65 896

      

Utgående redovisat värde   0  0

2021-06-30

Not 7 Andelar i koncernföretag   2022-06-30 2021-06-30  

     

Ingående anskaffningsvärden   53 911 619  53 911 619

Försäljningar   -14 523 145  0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  39 388 474  53 911 619

     

Ingående nedskrivningar   -48 778 368  -48 778 368

Återförda nedskrivningar   9 489 894  0

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -39 288 474  -48 778 368

     

Utgående redovisat värde   100 000  5 133 251

2021-06-30

Not 8 Andelar i intresseföretag    2022-06-30 2021-06-30  

och gemensamt styrda företag     

Ingående anskaffningsvärden   44 403 581  38 400 000

Inköp   0  6 003 581

Försäljningar   -9 600 000  0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  34 803 581  44 403 581

     

Ingående nedskrivningar   0  0

Årets nedskrivningar   -5 870 456  0

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -5 870 456  0

     

Utgående redovisat värde   28 933 125  44 403 581

2021-06-30
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Not 9 Andra långfristiga    2022-06-30 2021-06-30  

värdepappersinnehav    

Ingående anskaffningsvärden   13 096 947  9 773 987

Inköp   7 998 000  3 322 960

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  21 094 947  13 096 947

     

Ingående nedskrivningar   0  0

Årets nedskrivningar   -14 096 947  0

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -14 096 947  0

     

Utgående redovisat värde   6 998 000  13 096 947

2021-06-30

Not 10 Andra långfristiga    2022-06-30 2021-06-30  

fordringar    

Ingående anskaffningsvärden   25 343 099  25 343 099

Tillkommande fordringar   14 699 895  0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  40 042 994  25 343 099

     

Utgående redovisat värde   40 042 994  25 343 099

2021-06-30
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Linköping, 2022-12-16

 

 

 

   

Björn Lindskog     Peter Viberg

Ordförande     Verkställande direktör

   

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats, 2022-12-16 

 

Ernst & Young AB 

  

 

 

Clas Tegidius  

Auktoriserad revisor 
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Syntrans AB

Teknikringen 4

583 30 Linköping

013-470 26 93

www.syntrans.se


