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DGC i korthet

»Vår affärsidé är att bygga och drifta säkrare och 
mer kostnadseffektiv IT-infrastruktur åt företag och 
organisationer i hela Sverige«

Affärsidé 

• Vår affärsidé är att bygga och drifta säkrare och mer kostnadseffektiv IT- 
 infrastruktur åt företag och organisationer i hela Sverige.

• Vi erbjuder ett komplett utbud av datakommunikationstjänster och drifttjänster 
 samt produkter och licenser inom IT-infrastrukturområdet. Huvuddelen av 
 våra tjänster och produkter utvecklas, säljs och levereras i egen regi under 
 egna varumärken. På så sätt kan vi alltid erbjuda våra kunder marknadens 
 högsta servicegrad och bästa förhållande mellan pris och prestanda. 

• Vi vänder oss i första hand till mindre och medelstora företag med stort beroende 
 av ett modernt och fungerande IT-stöd. 

• Vi tror att nästa generations datahantering är mer serverbaserad och mindre PC-
 baserad och våra lösningar utgår från den övertygelsen.

Vision och tillväxtstrategi 

• Vår långsiktiga vision är att vi skall vara det självklara valet som IT-partner för
 mindre och medelstora företag i Sverige. Med det menar vi att mindre och 
 medelstora företag i första hand skall vända sig till oss för att bygga och drifta sin 
 IT-infrastruktur. 

• DGC skall etableras som en ledande IT-leverantör på den svenska marknaden 
 med fokus på datakommunikation och centraliserade drifttjänster. Den kraftiga 
 expansionen under kommande år inom dessa områden skall i första hand ske 
 genom organisk tillväxt och i andra hand genom förvärv.

Historik och utveckling

DGC grundades 1987 och blev ett aktiebolag 
1991. Från början var vi helt inriktade på att 
tillverka och sälja persondatorer direkt till 
företag och offentliga förvaltningar. DGC 
etablerade sig i hård konkurrens snabbt som 
en av Sveriges största PC-tillverkare. 1997 
påbörjade vi utvecklingen av ett allt bredare 
tjänsteutbud och ur denna nya inriktning växte 
den datakommunikation- och driftverksamhet 
som idag är DGCs kärnverksamhet. 2002 
bolagiserades DGCs affärsområden till tre 
helägda dotterbolag med DGC Systems 
som koncernmoder. Idag är DGC en 
totalleverantör av IT-infrastruktur med fokus 
på datakommunikation och centraliserade 
drifttjänster.

Tre ben – en totalleverantör! DGC koncernen står på tre verksamhetsben. Tillsammans är DGC en komplett 
leverantör av produkter och tjänster inom IT-infrastruktur. Sedan 1a maj 2002 är DGCs verksamhet 
uppdelad i tre bolagiserade affärsområden. Varje bolag ägs till 100% av moderbolaget DGC Systems AB 
(under namnändring till DGC AB).
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DGC Systems AB

DGC Access AB

Internetaccess
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DGC Products AB
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Infrastruktur
Persondatorer och servrar

Koncernledning
Stabsfunktioner
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Förverkligandet av en vision
För tre år sen slog vi fast en vision för DGCs 
utveckling: DGC skulle bli det självklara valet 
som IT-partner för mindre och medelstora 
företag. Visionens innebörd är att våra kunder 
i första hand ska vända sig till oss för att 
bygga och sköta driften och underhållet av all 
den IT-infrastruktur de behöver. 

Vår vision växte fram ur vår övertygelse 
om att nästa generations datahantering 
kommer att vara mer serverbaserad 
och mindre PC-baserad. När kraftfull 
datakommunikation blir tillgänglig för alla 
företag till låga priser finns det inte längre 
några skäl till att varje företag ska bygga 
upp en egen lokal IT-infrastruktur med 
en förhållandevis låg säkerhet och höga 
underhållskostnader. Datahanteringen 
kommer att centraliseras från servrar i 

företagens städskrubbar och serverrum 
till riktiga datacenter med högre säkerhet, 
tillgänglighet och kostnadseffektivitet. 
Applikationer kan distribueras över nätet som 
en service till en fast månadskostnad per 
användare istället för att installeras på varje 
persondator. Det nya DGC kan i dag leverera 
all datakommunikation, hårdvara, licenser och 
systemdrift i denna IT-infrastruktur.

För DGC har förverkligandet av denna 
vision inneburit mycket stora förändringar. På 
bara tre år har vi vänt upp och ner på hela 
företaget. Den PC-tillverkning och försäljning 
som tidigare var företagets kärnverksamhet 
är i dag en stödjande verksamhet till våra 
tjänsteverksamheter; datakommunikation 
och systemdrift. Två tredjedelar av 
DGCs medarbetare arbetar idag inom 
tjänsteverksamheten och den genererar mer 

än hälften av DGCs totala täckningsbidrag. 
Ändå är vi bara i början av utvecklingen.

DGC blir en ledande datakommunikationsoperatör
I täten för denna omvandling från produkter till 
tjänster har vårt affärsområde inom datakom-
munikation – DGC Access – varit. Verksam-
hetsåret 2002/2003 etablerade sig DGC på 
allvar som en av de ledande datakommunika-
tionsoperatörerna på den svenska marknaden. 
Utbyggnaden av vårt eget DSL-nät fortsatte i 
stor skala och vid utgången av året hade vi eta-
blerat egna knutpunkter i 32 av Sveriges största 
städer, från Luleå till Malmö. I detta egna nät 
kan vi erbjuda datakommunikationstjänster till 
mycket konkurrenskraftiga priser. På senare 
år har DSL-tekniken också utvecklats så att vi 
idag kan leverera allt mer datakapacitet i vanlig 
koppartråd. 

Vår kombination av hög prestanda till lågt 
pris har tagits emot mycket väl på marknaden. 
Redan etablerade operatörer med tunga 
investeringar och stora kundstockar har mycket 
att förlora på att sänka sina priser – det skapar 
utrymme för aggressiva utmanare som oss.

Avtalsförsäljningen uppgick under året till 
över 100 miljoner kronor – nästan lika mycket 

VD har ordet

Ett nytt och starkare DGC!
Våra tre senaste verksamhetsår har handlat om att utveckla DGC till en totalleverantör av IT-
infrastruktur. Fokus har legat på utvecklingen av våra två nya tjänsteområden – datakommunikation 
och systemdrift. Verksamhetsåret 2002/2003 blev genombrottsåret för dessa tjänstområden.  
I slutet av året hade de avtalsbundna intäkterna vuxit så kraftigt att båda områdena visade stabila 
och växande vinster. Vi har tagit oss igenom lågkonjunkturens stålbad – sannolikt den tuffaste 
perioden den svenska IT-branschen gått igenom – och stigit upp som ett nytt och starkare företag. 
Vår framtid ser mycket ljus ut!

DGC004



DGC SYSTEMS AB ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003 DGC SYSTEMS AB ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003

som hela PC-försäljningen. Genom avtalen får 
vi bättre marginaler och en långsiktig trygghet 
i intäktsströmmarna. Intäkterna kommer 
både från fast förbindelse till Internet och 
VPN-lösningar. Marknaden för båda dessa 
tjänsteområden växer kraftigt. Ett teknikskifte 
pågår nu där många företag går över från 
uppringda/ISDN till fasta förbindelser. Allt 
fler företag med många etableringsorter 
väljer också att koppla ihop sin verksamhet 
i virtuella privata nätverk (VPN). SF Bio och 
Vivo är två exempel på företag som under året 
valt DGC för att koppla upp alla sina biografer 
respektive butiker mot centrala affärs- och 
kassasystem. Genom en fortsatt aggressiv 
prissättning och allt större geografisk täckning, 
i Sverige i eget nät och övriga Norden genom 
samarbetspartners, kommer vi att konkurrera 
om allt fler och allt större affärer i framtiden. 

Ett genombrottsår för drift och outsourcing
Också för vår drift- och underhållsverksamhet 

– DGC Solutions – blev 2002/2003 ett 
genombrottsår. Solutions består huvudsakligen 
av en driftorganisation som tar fullt drift- och 
funktionsansvar för kundernas system. Här 
väljer kunden oftast att ställa sin utrustning 

i vårt datacenter eller så hyr kunden in sig 
i en miljö som han delar med flera andra 
kunder. Solutions består också av en 
konsultorganisation som utför installationer 
och underhåll av nätverk och system på plats 
hos våra kunder.

Fokus i verksamheten har under året varit 
att skapa ett såpass attraktivt tjänsteutbud 
att våra kunder utkontrakterar/outsourcar 
hela sin IT-verksamhet till oss. Under året 
gav flera stora företag oss detta förtroende. 
Den internationella detaljhandelskedjan 
Debenhams valde oss för att bygga upp all 
sin IT-infrastruktur och ta fullt driftansvar för 
deras nya varuhus i Stockholm. Däckia med 
55 däckverkstäder i hela Sverige valde också 
under året att outsourca all sin IT-verksamhet 
till oss.  

Marknaden för outsourcing växer kraftigt. 
I Norden förväntas den växa med 17 procent 
per år de kommande åren. Gartner Group spår 
att majoriteten av världens alla IT-tjänster 
kommer att vara outsourcade redan 2005. 
Den interna IT-avdelningen på världens 
alla företag och offentliga förvaltningar är 
under stark utveckling. Den har svårt att 
konkurrera med en extern IT-leverantör som 

har IT-drift som sin kärnverksamhet med 
stora skalfördelar i utrustning och kompetens. 
Moderna IT-avdelningar fokuserar istället på 
strategiska frågor och säkerställer att de har 
god beställarkompetens inom drift och support. 
Stora företag har konkurrensutsatt sin egen 
IT-drift i många år men mindre och medelstora 
företag har inte kommit lika långt.

Vi tror att det är inom det senare segmentet 
den stora tillväxten kommer. Det är för 
mindre och medelstora företag vi vill bli en 
ledande outsourcingleverantör. Vår satsning 
är långsiktig. Under verksamhetsåret har 
vi satsat stora resurser på att etablera ett 
datacenter med fullgott skalskydd, brandskydd, 
reservkraft mm och kvalitetscertifierat hela vår 
driftverksamhet enligt ISO 9001. 

Produktverksamheten fortsätter att visa vinst
Vår produktverksamhet DGC Products började 
under verksamhetsåret tjäna pengar igen 
och bidrog med ett positivt kassaflöde till 
verksamheten. Lageromsättningshastigheten 
har under året trimmats till rekordhöga nivåer 
och täckningsbidraget var nästan på kronan 
samma som förra året, trots att omsättningen 
minskat något. Med andra ord lyckades vi öka 

»Vår vision växte fram ur vår övertygelse om att 
nästa generations datahantering kommer att vara 

mer serverbaserad och mindre PC-baserad«
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våra marginaler. Under året vann vi också 
i största tänkbara konkurrens, på nytt, ett 
ramavtal med Statskontoret för stationära 
datorer. Det finns många kunder som önskar 
kundanpassade datorer, korta leveranstider, 
lokal support och alla andra fördelar som DGC 
Products erbjuder.

Sedan många år driver vi genom DGC 
Products Sveriges kanske mest välskötta och 
framgångsrika PC-tillverkning. Det innebär 
inte att vi kan slå oss till ro. Utslagningen och 
omvandlingen av PC-marknaden har rasat 
vidare med full kraft under verksamhetsåret. 
Den svenska PC-industrin är idag en spillra 
av vad den var för några år sedan. Denna 
utveckling kommer att fortsätta. Volymerna 
verkar ha stabiliserat sig runt en miljon sålda 
persondatorer i Sverige men snittpriser och 
marginaler minskar på varje såld dator. Under 
andra kvartalet 2003 minskade värdet på den 
svenska PC marknaden med 19 procent, trots 
att volymen bara sjönk med 3 procent.

Persondatorn, som den ser ut i dag, är 
klämd från alla håll. I den nya IT-infrastruktur 
som bland annat DGC hjälper företagen 
att bygga ersätts ofta den stationära 
persondatorn med tunna klienter och 
den bärbara persondatorn ibland med en 
avancerad mobiltelefon. Vi måste därför 
komplettera vårt produktutbud med nya och 
mer lönsamma områden. Programlicenser och 

nätverksutrustning är två sådana områden, som 
våra kunder efterfrågar.

Ett nytt DGC och ljusa framtidsutsikter
Verksamhetsåret 2002/2003 präglades också 
av den bolagisering vi genomförde av våra 
affärsområden 1 maj, 2002. Bolagiseringen 
syftade till att flytta resultatansvar och 
uppföljning längre ner i verksamheten. Det har 
vi lyckats med. Omorganisationen har hjälpt oss 
att få tydligt resultatfokus i varje affärsområde.

Vår stora utmaning nu är att utvinna 
de synergier som finns i samverkan mellan 
bolagen. Att fortsätta att utveckla våra 
medarbetare och ge dem nya utmaningar i nya 
verksamheter är en prioriterad uppgift. Störst 
synergier finns i marknadsbearbetningen och 
våra kundrelationer med nästan 10 000 företag. 
Bolagen ska uppträda under gemensam flagg 
i syfte att våra kunder ska uppfatta oss som en 
totalleverantör av IT-infrastruktur.

Vi lever i den tidsålder då all information 
ska digitaliseras. Mindre och medelstora 
företag behöver hjälp med att bygga och 
underhålla den IT-infrastruktur som bäst 
stödjer deras affärsverksamhet. DGC har rätt 
kompetens och är väl positionerade att vara 
den partner som vår målgrupp av företag 
behöver. Under kommande år är vårt mål att 
i allt större utsträckning sälja hela lösningar i 
stället för enskilda tjänster eller produkter.

Det har varit en tuff resa att utveckla det 
nya DGC. Fram till föregående verksamhetsår 
(2001/02) hade DGC visat vinst och tillväxt tio 
år i rad.  När konjunkturnedgången tryckte 
ner omsättningen inom PC-verksamheten, 
samtidigt som vi byggde upp våra nya 
tjänsteområden, ledde det till en rörelseförlust 
på nästan 12 miljoner kronor 2001/02. Tack 
vare våra framgångar på tjänstesidan och 
en kostnadsbantning i produktverksamheten 
kunde vi redan året efter vända detta stora 
underskott till vinst.

Under det kommande verksamhetsåret 
(2003/04) räknar vi med att alla våra 
affärsområden visar vinst och vi tror att DGC 
totalt kommer att nå en vinst i nivån 5 miljoner 
kronor. Året därpå (2004/05) kommer framför 
allt affärsområdet datakommunikation att 
visa en ännu starkare resultatutveckling och 
bidra till stora vinster för DGC. Tack vare vår 
satsning på nya tjänsteområden har vi nu 
byggt upp en verksamhet med avtalsbundna 
intäkter som genererar löpande vinster och 
stora tillväxtmöjligheter. Vi har därmed gått 
stärkta ur den värsta krisen i DGCs historia och 
den svåraste och längsta konjunktursvackan 
i svensk IT-industri. Vi ser på framtiden med 
mycket stor tillförsikt.

Jörgen Qwist
VD och Koncernchef

»Tack vare vår satsning på nya tjänsteområden har vi nu 
byggt upp en verksamhet med avtalsbundna intäkter som 

genererar löpande vinster och stora tillväxtmöjligheter«

DGC006

Nu har det vänt! DGCs ledningsgrupp består av Gustaf Karling - VD DGC Access, Jörgen Qwist - Koncernchef och VD DGC Solutions, 
Johan Fallenius – VD DGC Products och Göran Hult - Ekonomidirektör   
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DGCs framgångar under året har också uppmärksammats i 
branschtidningen Computer Sweden. 

��������������

�������������������������

������������������������

����������������������������

�����������������������

�������������������������

� ������������������������

���������������������

����������������������

���������������������

���������������������

�������������������
���������������

���������������������
����������������

�

�����������������
���� ���� ������

������ ������� ���������������

���������������������������������

��������������������
�����������������

���� ���� ���� ���� ������� �������

����� ���� ���� ��
� �������������

�

�������������������

� ���� ���� ���� ���
� ������� �����

���� ���� ������
��� ������ �������

��

�����������������
����������������

�������������������������
��������

�������������������������
������������

��������������������
����������

������������������
����������������

��

������������������������������
����

���������������������������
������

���������������

�����������������
���������������

����������������
������ ���������

�����������������
�������������������

���������� ��� ���� ������ �����

���������������
��

� ���������������
����������������

�������� ������
����� �������� �

��

����������������
������������������

�

���� ������� ���� ��
��� ������� ����

����������������
����������������

�

�����������������
�����������������

������������������
�����������������

�

�����������������

��������������������������
����

���������������
����

����������������
��

�����������
��

�����������������
�����������������

����
����
��������
�����

�������

������
����
����

�����������

������������������������
�

���
����
�����

�������

����������������
�������������
������������������������������������������

����������������������

���������������������������������

�������������������������������

������

����������������������� ������������������������������������������������������������������������������
������

���������������������������������������������������������

�������������

����������������
��

�����������������
�����

����������������

�����������������
�����������������

������������

�����������������

����������������
�

����������������
�����

�������

��������������

���� �������

��������������

�����������

������������������������
�

����������

��������������

���������������
����������

� �����������������
��������������

������������������������������
���

�����
����������������

����

������������������������������������������

�����������������������������������������
�������������������

���������������������������������

�������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ��� ���� ���� ������ ������������
���� ������� ���� ����� ��������� �������� ��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������

����� ���� �������� ����� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ������������������������������������� ������������ ���� ����� ����� ������� �������� ��� ����������� ��� ������������� ���� �� ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������ ���� ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �������� ����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� �������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ����� ��������������������� ���� ��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� ������ ���������������

���������������������������������

��������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������

������������������������������������������

�������������

����������������
��

���������

����������

�����������������
�����������������

��������
������
����
���������

��������
�������

�������

�����������

������������������������
�

�������

������������������������������������������

�������������������
�������������������

���������������������������������

�������������������������������

������
�������

������������������
�����������

�����
����������������

����

����������������������� ������������������������������������������

������������������������������������������
���������������������������������������������������������

������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������

����������������

�������������
����������������������
�������������������
������������������
���������������������
����������������������
����������������
�������������������
�����������������
������������������
�������������������
��������������
��������������������
������������������

����������������������������
�����������������������
�������������������������������

��������������� ����� ���� ���� ��
������������������������
������������������ ��������

��������������������������
���� ���� ���� ������ ���������
�����������������������������
�������������������������������
��������������������

�����������������
���������������������������
��������������������������
����������������������������
���
���� ��������� ����� ������ ��
�������� ������������������
����� ���� ����������������
������������������������
��������������������� �����

������������������������������
�����������

�����������
������������������� ��� ����
��������������������������
����������������������������
���
����� ������ ���� �������

�������������������������
��������������������������
����������������������������
����������������������������

�������������������������������
��������������������������������
������
�������������� ���� �����

������� �������� ������ �����
�������������������� �������

�����������������������������
������ �� ��������� �������
������� ��� �������� ��� ���
������������������� ���
����������������� ����
�����������������������������
������������������������

������������������ �������
����������������������������
������ ���������� �������
����������

������������������
������������������������
�����������������������������
����� ����������� �������� ���
����������������������������
����������������������������
����������� ����� ����������

�������������������������
������
������ ����� ���� �������

�����������������������
�������� ������������ ����
��������� ���� ����������
����������������������������
����� ����� ����� �����������
�����
�������������������������

������������� ��� ����������
�������� ��� ����������
�����������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������

�������������
��������������������

����������������������������������������

�������������������
��������������
������������������
�����������������������
�������������������
�����������������������
���������������������
����������
�������������������������
�����������������������

���������������������������
���������������������������
����������������

�������������

����������������������� ������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������������������������

������������������������������������������

��������� �����������������������

������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������

������������
������

������������������
���� ��������������
����������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
����������������������������
�����������������������������������
��������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
��������������������������
������������������������������
������������������

����������������������� ������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������������������������



DGC SYSTEMS AB ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003 DGC SYSTEMS AB ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003

I dotterbolaget DGC Access erbjuder vi 
företag och organisationer datakommunika-
tionstjänster i hela Sverige och stora delar 
av Norden. Verksamheten växer kraftigt och 
under 2002/2003 fick vi förtroendet att leverera 
datakommunikation i form av VPN-lösningar 
och Internetförbindelser till mer än 500 företag. 
Utbyggnaden av vårt eget nät har fortsatt och 
idag har vi etablerat oss i Sveriges 32 största 
städer. 

Kraftig marknadstillväxt
Marknaden för Internetaccesser och 
datakommunikation växer kraftigt i Sverige 
och Norden. Trenden att företagen går från 
uppringda till fasta förbindelser är tydlig. 
Allt fler företag med verksamhet utspridd 
på fler orter väljer också att koppla ihop sin 
verksamhet i virtuella privata nätverk (VPN). 
DGC har, i hård konkurrens, under 2002/2003 på 
allvar etablerat sig på denna marknad.  

Bästa pris/prestanda i eget nät
Marknadens bästa pris/prestanda är och har 
varit nyckeln till DGCs genombrott på datako
mmunikationsmarknaden. Våra driftkostnader 
är låga för att vi lyckats kombinera styrkorna 
från världsledande nätoperatörer för global 
Internettrafik, som Sprint och Global Crossing, 
med lokala nätägare som exempelvis Skanova 
i Sverige. För de kunder som har kontor 
eller butiker i övriga Norden har DGC knutit 

DGC Access

Datakommunikation med bäst pris/prestanda

Varje leverans leds av en projektledare för att säkerställa högsta kvalitet och säkerhet under leveranstiden. En av våra tekniker installerar en av de 1 200 accesser som 
levererats under 2002/2003 till företag och organisationer i 
Sverige och Norden. 

samarbete med ett antal operatörer i Norge, 
Danmark och Finland för att kunna leverera 
nordiska datakommunikationslösningar. Vi har 
även direktanslutning med de flesta svenska 
operatörerna genom Netnod. 

Våra aggressiva priser får inte hota 
kvaliteten i vårt nät. DGCs fokusering på 
företagsmarknaden har gett oss insikt om 
krävande kunders behov och krav. Vi erbjuder 
marknaden avancerade och framtidssäkra 
datakommunikationslösningar som utmanar 
äldre och mindre flexibla tekniker. Som en 
engagerad leverantör till krävande kunder är 
service och support en stor del av levererade 
lösningar. DGC är uppbyggt med kunden i 
fokus. 

VPN-lösningar till större företag
De datakommunikationslösningar som 
hade störst framgång under 2002/2003 var 
våra så kallade VPN-lösningar. DGC VPN 
Access är en mycket kostnadseffektiv och 
säker lösning för att koppla ihop ett företags 
kontor, butiker eller andre enheter i ett 
gemensamt nätverk. Alla medarbetare inom 
organisationen får tillgång till affärskritisk 
information på ett snabbt och säkert sätt när 
företaget kan centralisera resurser såsom 
servrar, applikationer och Internetanslutning. 
Lösningen lämpar sig mycket väl för exempelvis 
kontokortstransaktioner tack vare en tillförlitlig 
och säker infrastruktur. Kunderna får också 

en skalbar tjänst som är lätt att uppgradera 
kapacitetsmässigt vilket är viktigt när den egna 
organisationens kommunikationsbehov ökar.

Under 2002/2003 valde flera stora företag 
med många etableringsorter DGCs VPN-
lösning. Två exempel är Däckia och SF Bio som 
kopplade upp alla sina verkstäder respektive 
biografer mot centrala affärs- och kassasystem. 

Fast förbindelse till Internet för alla företag
Tillgången till en fast förbindelse till Internet 
fortsätter att vara en stark drivkraft på 
datakommunikationsmarknaden. DGC 
Fast Internetaccess är en avancerad och 
kostnadseffektiv datakommunikationslösning. 
Varje Internetaccess skräddarsys efter våra 
kunders behov och erbjuds i kapacitetsintervall 
mellan 256 kbit/s och 100 Mbit/s. DGCs nät är 
byggt med den senaste tekniken och kunderna 
garanteras en fast symmetrisk förbindelse 
(SHDSL) till Internet.  

Med DGC Fast Internetaccess får våra 
kunder kontroll över kostnaderna tack vara 
en fast månadsavgift oavsett nyttjandegrad. 
Lösningen är framtidssäker och lätt att 
uppgradera. Tack vare vårt nära samarbete 
med flera nätoperatörer kan vi kundanpassa 
varje Internetaccess och kraftigt sänka våra 
kunders kostnad för att få tillgång till Internet.

Under 2002/2003 har vi kopplat upp 500 
kunder mot Internet och vi förväntar oss en 
fortsatt kraftig tillväxt inom detta område. 

DGC008
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Vi garanterar 99,8% nättillgänglighet i alla datakommunikationstjänster från DGC Access. Övervakning av alla förbindelser sker 
dygnet runt, året runt.

Flera av våra kunder använder tjänsten DGC VPN Access till 
sitt butiksdatanät för betalkortstransaktioner. VPN-lösningen 
används av företag som har ett behov av att koppla ihop sina 
kontor, butiker eller andra enheter i ett gemensamt nätverk för 
effektivare och säkrare datakommunikation. 

DGC Acccess erbjuder marknaden avancerade och framtids-
säkra datakommunikationslösningar som utmanar äldre och 
mindre flexibla tekniker. Gemensamt för våra kunder är att 
samtliga har ett affärskritiskt behov av datakommunikation och 
fast Internetaccess.

»Marknadens bästa pris/prestanda har 
varit och är nyckeln till DGCs genombrott på 

datakommunikationsmarknaden«

Under 2002/2003 har vår nätexpansion 
fortsatt och idag är vi etablerade i 
Sveriges 32 största städer. Vårt nät 
är uppbyggt med den senaste tekniken 
och vi har direktanslutning med de 
flesta svenska operatörerna genom 
Netnod. För nordiska lösningar arbetar 
vi med ett antal operatörer i Norge, 
Danmark och Finland.

DGC009
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Att på ett fullgott sätt fysiskt och logiskt skydda affärskritisk data kräver stora investeringar. Allt fler kunder väljer därför att ställa sina 
servrar i vårt datacenter, eller ansluta sig till vår serverpark. Stordriftsfördelarna i utrustning och kompetens talar för outsourcad IT-drift. 

Dygnet runt på årets alla dagar tar vi emot tusentals 
telefonsamtal från flera hundra företagskunder och tusentals 
slutanvändare. DGC ger funktionssupport på alla system som vi 
har driftansvar för men kan också fungera som kundens ”single 
point of contact” för tredjepartsapplikationer. 

DGC010

DGC Solutions

Fokus på drift och outsourcing
I dotterbolaget DGC Solutions bygger, driftar 
och underhåller vi IT-infrastruktur åt företag och 
organisationer. Målet är att ta över IT-driften 
och användaransvaret från företagen. Allt 
fler mindre och medelstora företag väljer att 
outsourca ansvaret för sin IT-verksamhet. Under 
2002/2003 fick DGC Solutions sitt genombrott som 
outsourcingleverantör med flera stora affärer.  

Fokus på outsourcing
DGC Solutions fokusområde är outsourcing. 
Allt fler kunder väljer att utkontraktera eller 
outsourca sin IT-drift till oss istället för att 
själva bygga och drifta en IT-infrastruktur. 
Ett outsourcingavtal innebär att vi tar fullt 
driftansvar för hela eller delar av kundens 
IT-system. I regel placeras systemen i DGCs 
datacenter. Våra kunder kan välja att själv äga 
sin utrustning eller ansluta sig till utrustning som 
delas med flera andra kunder. 

Från vårt datacenter kan vi hantera, 
övervaka och ge support på kundens alla 
IT-funktioner. Vi kan distribuera kundens 
applikationer från vår centrala servermiljö 
istället för att varje slutanvändare skall installera 
varje applikation på sin persondator. Kunderna 
vinner många fördelar på att outsourca hela eller 
delar av sin IT-drift till oss.

Allt tyder på att vi bara har sett början på denna 
tillväxt inom utkontrakterad drift. Med modern 
IT-infrastruktur följer effektiviseringar men också 
en ökad sårbarhet. Ett avbrott i organisationens 
IT-stöd kan få hela verksamheten att stanna. Det 
är DGC Solutions affärsidé att bygga och drifta 
organisationers IT-infrastruktur så att den alltid 
fungerar, och det till lägsta möjliga kostnad. 

Lönsam konsultorganisation
DGC Solutions tjänsteutbud är uppdelat 
i drifttjänster och konsulttjänster. 

Konsultorganisationen installerar och 
underhåller företags IT-system på plats hos 
kunderna. Kunderna äger systemen och köper 
hjälp på löpande räkning eller genom ett 
underhållsavtal. Under året 2002/03 har både 
underhållsintäkterna och installationsintäkterna 
successivt ökat. Installationsintäkterna uppstår 
oftast i samband med försäljning av servrar och 
vid driftsättningar. Synergierna med DGCs övriga 
affärsområden är starka.   

1. Garanterad tillgänglighet och högre säkerhet. Vi skyddar kundens data i vårt datacenter med fullgott 
fysiskt och logiskt skydd, redundant hårdvara och kraftförsörjning samt övervakning dygnet runt. Är 
inte kundens system tillgängliga 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året reduceras månadskostnaden.

2. Bättre kostnadskontroll och lägre kostnader. Kunden betalar en fast avgift per månad och användare 
för tillgängligheten till sina system. Tack vare skalfördelar i utrustning, kompetens och personal kan 
avgiften vara mycket lägre än om kunden upprätthöll samma funktionsansvar själv.  Kunden slipper 
också investera i egen dyr utrustning.

3. Bättre IT-utveckling och tillgång till kompetens. För en kund som inte har IT-drift som sin 
kärnverksamhet kan det vara svårt att rekrytera och behålla kompetent IT-personal. När vi uppgraderar 
våra system så uppgraderas våra kunder utan extra kostnader. 

4. Fokus på egen kärnverksamhet. Har kunden egen IT-personal kan den ägna sig åt att förbättra 
företagets IT-stöd istället för att underhålla det.
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Hjärtat i vår driftverksamhet är vårt 
datacenter. Det är byggt enligt veder-
tagna säkerhetsnormer och utrustat med 
automatiserat släcksystem, förstärkt skal-
skydd, redundant klimatanläggning och 
redundant kraftförsörjning. Det logiska 
skyddet skyddar våra kunder från virus, 
intrångsförsök och förlorad data. 

Från vår centrala NOC (Network Operation Center) övervakas samtliga system och hela DGCs nät. Övervakning sker dygnet runt, 
365 dagar om året.   

En av våra nätverkskonsulter på väg till kund. Ca 100 företags-
kunder har tecknat underhållsavtal med DGC och behöver 
hjälp med allt från installationer av nya system, utbildning av 
sin personal till löpande underhåll av sina servrar. 

Redundant kraftförsörjning med reservkraft är en förutsättning 
för trygg drift av affärskritiska system. En kraftfull dieselmotor 
garanterar avbrottsfri kraft i DGCs datacenter. 

DGC011

»Vi skyddar kundens data i vårt datacenter 
med fullgott fysiskt och logiskt skydd, 

redundant hårdvara och kraftförsörjning samt 
övervakning dygnet runt« 
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Monteringslinan är hjärtat i vår produktionsanläggning. Här slutmonteras tusentals stationära och bärbara persondatorer samt 
servrar. Samtliga modeller tillverkas efter kundens order. DGC är en av Sveriges tre största PC-tillverkare och produktionen är 
ISO 9001-certifierad och har mycket stor kapacitet. 

I vårt logistikcenter packas persondatorer och tillbehör och 
levereras till företagskunder i hela Sverige. Vårt logistikcenter 
är en stor konkurrensfördel i exempelvis större hem-pc- 
leveranser.  

I dotterbolaget DGC Products utvecklar, 
tillverkar och marknadsför vi ett brett 
modellprogram av stationära och bärbara 
persondatorer och servrar. Året 2002/2003 blev 
ett framgångsrikt år för DGC Products med 
kraftigt ökad lönsamhet och ett förnyat ramavtal 
med Statskontoret på stationära datorer. 

Varför svenskbyggda datorer?
DGC är sedan många år etablerad som 
en av Sveriges tre största PC-tillverkare. 
Genom åren har vi byggt upp en mycket stor 
och bred kundbas av företag och offentliga 
förvaltningar. Gemensamt för våra kunder är 
att de uppskattar vår höga servicegrad. Som 
lokal leverantör kan vi kundanpassa datorer 
och leveranser samt ge personlig och snabb 
support. Vi har under alla år konsekvent 
förespråkat ”öppna standards” vilket gör att vi 
har god tillgång till komponenter till pressade 
priser. Det garanterar också att våra kunder 
kan uppgradera sina datorer och att vi kan få 
tag i reservdelar. 

Med drygt 10 års erfarenhet av att tillverka 
datorer är vår kompetens mycket stor. All 
utveckling och tillverkning sker enligt ett ISO 
9001 samt ISO 14001 certifierat kvalitets- och 

DGC Products

Alla produkter och licenser för kundens IT-infrastruktur
miljöledningssystem. Vi har nära samarbeten 
med ledande leverantörer och är Microsoft 
Certified Partner samt Intel Premier Provider. 
Vi tillverkar idag datorer och servrar som är 
helt kundanpassade för att passa in i deras 
specifika miljöer och situationer. Exempel 
på detta är t ex datorstyrda telefonväxlar, 
kassadatorer, basstationer för trådlösa nätverk, 
mm. Vi erbjuder en rad kringtjänster kring vår 
tillverkning, logistik och support. 

I dagens affärsklimat är det av yttersta 
vikt att våra kunders datorparker inte är 
stillastående. DGC har genom åren utvecklat 
en rad kringtjänster såsom kundanpassade 
logistiktjänster och på platsen service. Detta 
görs med korta servicetider och med en mycket 
hög servicegrad.

Komplett leverantör 
För att möta kundernas efterfrågan och 
komplettera DGCs övriga verksamhet har 
DGC Products utvecklat ett betydligt bredare 
utbud. Fokusområden är licenser och 
nätverksprodukter samt hårdvara från andra 
tillverkare. Målet att våra företagskunder 
skall kunna köpa all hårdvara och mjukvara 
av oss för sin IT-infrastruktur. Under 2002/

2003 har vi etablerat oss som framgångsrik 
återförsäljare av framförallt tyngre servrar och 
nätverksprodukter.  

Framgångar under året
2002/2003 blev ett framgångsrikt år för DGC 
Products. En kostnadsanpassning har gjorts till 
den svagare konjunkturen och verksamheten 
visade vinst under året. 

För tredje gången i rad (1998, 2000, 2003) 
vann vi Statskontorsavtalet, denna gång inom 
stationära persondatorer. Avtalet är viktigt för att 
kunna vinna kunder inom offentlig förvaltning. Att 
vi hade mest totalpoäng av alla leverantörer och 
vann hela upphandlingen före IBM och andra 
globala märken visar att vårt erbjudande och vår 
kompetens är mycket konkurrenskraftig. Senare 
under våren 2003 fick vi också skriva ramavtal 
med Kommentus-gruppen som många offentliga 
förvaltningar är knutna till. 

Våra framgångar inom Hem-pc-
försäljningen har fortsatt under året. Våra 
kunder uppskattar vår långa erfarenhet inom 
detta område och de erbjudanden vi arbetat 
fram. Under 2002/2003 valde exempelvis 
Karolinska Institutet, Riksbanken och Anticimex 
DGC som PC-leverantör. 

DGC012
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DGC lanserar kontinuerligt PC-produkter i teknikens framkant. 
Ett exempel är Pacebook, en TabletPC som saluförts sedan 
April-02.

Våra bärbara modellserier marknadsförs under vårt inre-
gistrerade varumärke EuroNote®. EuroNote har under åren 
lovordats av såväl kunder som svensk fackpress, med flera 

”bäst i test”. DGC har även utsetts till ”Mobile Channel Leader” 
av Intel, en utnämning som syftar till att, tillsammans med Intel, 
utveckla marknaden för bärbara datorer i Sverige.

Vi har en egen supportavdelning som snabbt och smidigt hjälper våra kunder om problem skulle uppstå.  Eftersom vi tillverkar våra 
datorer själva finns det ingen som bättre än vi kan reda ut eventuella problem med dem. Vi hjälper också våra slutkunder med allt vad 
som krävs för att hålla våra slutkunders datorparker rullande även efter det att fabriksgarantin gått ut.

Våra servrar är tillverkade på Intels 
serverplattformar för att kunna erbjuda 
utrustning till alla segment och säker-
ställa högsta kvalitet, livslängd och 
driftsäkerhet. DGC har av Intel utsetts till 
samarbetspartner inom bladserversystem. 
DGC är den första leverantören i Norden 
och det andra företaget i Europa som 
erhåller den statusen. I praktiken innebär 
det att DGC fått stort förtroende när 
det gäller att tillverka och konfigurera 
bladserversystem åt slutkunder.

»Vi kan tillverka datorer som är helt kundanpassade 
för att passa specifika miljöer och situationer, t ex 

datorstyrda telefonväxlar, kassadatorer, basstationer för 
trådlösa nätverk, mm. Vi erbjuder en rad kringtjänster 

kring vår tillverkning, logistik och support«

DGC013
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Motiverade medarbetare
Av alla faktorer som hjälpt DGC att nå dit 
vi är idag är våra duktiga medarbetare den 
viktigaste. Det nya DGC är ett kunskapsföretag. 
Att våra medarbetare trivs och utvecklas är 
inte bara en förutsättning för att vi skall nå våra 
målsättningar, det är ett mål i sig. Vi ger varje 
medarbetare frihet under ansvar och förväntar 
oss ett högt engagemang tillbaka. Vi rekryterar 
bara medarbetare som har ambitionen att göra 
sitt bästa varje dag de går till jobbet. Hur kan vi 
annars leva upp till våra kunders förväntningar? 

I slutet på verksamhetsåret genomförde vi 
en medarbetarenkät och det visade sig att våra 
medarbetare är stolta över att vara en del av 
DGC och att sammanhållning och kamratskap 
är mycket god. Så har det varit i alla år på 
DGC. Varje medarbetare har ansvar för att 
upprätthålla en arbetsmiljö där alla kan trivas. 
Öppenhet och kamratskap är två nyckelord. 
Alla hugger i där det behövs och besluten fattas 
snabbt och nära kunderna. Medarbetare som 
presterar väl lyfts fram men aldrig på bekostnad 
av andra. Och viktigast är alltid våra kunder.

Nöjda kunder
Genom åren har DGC byggt upp många och 
goda kundrelationer. Många kunder har 

DGC-andan 

varit med oss ända sen vi öppnade vår första 
databutik 1991. Vår kundbas om ca 10 000 
företagskunder och offentliga förvaltningar i 
hela Sverige har varit en förutsättning för att vi 
skulle våga utveckla nya tjänster. De tjänster vi 
utvecklat har varit för dem och många kunder 
köper idag hela vårt utbud av produkter och 
tjänster. Många av dessa är inte så stora men 
”livstidsvärdet” av en mindre kund kan vara 
desto högre.

Vi mäter regelbundet hur våra kunder 
upplever att vara kund på DGC. Är de nöjda med 
våra leveranstider, produktkvalitet, service, 
priser och vårt bemötande så är sannolikheten 
hög att de kommer tillbaka och rekommenderar 
oss till andra kunder. Majoriteten av våra nya 
kunder kommer genom rekommendationer. 

Hög kvalitet 
En grundsten i vår företagskultur är att det 
skall vara hög kvalitet i allt vi gör och att vår 
servicegrad till våra kunder skall vara högre 
än våra konkurrenters. Att ha motiverade 
medarbetare är den viktigaste förutsättningen 
för hög kvalitet men tydliga ledningssystem 
behövs också. I februari 2000 ISO 9001 
certifierade vi vårt kvalitetsledningssystem 
och från och med januari 2003 omfattar 

detta certifierade system all vår verksamhet. 
Vägledande för vårt kvalitetsarbete är vår 
kvalitetspolicy och våra kvalitetsmål.

Miljö, etik och affärsprinciper
DGCs ansvar sträcker sig utanför våra 
medarbetare och våra kunder. Vi är inte 
ett så stort företag men våra handlingar får 
konsekvenser för många människor och miljön 
ändå. Exempelvis kommer en betydande 
del av vår komponentimport direkt eller 
indirekt från utvecklingsländer. Vi kan som 
inköpare välja leverantörer som erbjuder 
goda arbetsförhållanden till sina medarbetare 
och produkter utan miljöskadligt innehåll. 
Vägledande för vår verksamhets etiska 
dimension är ett styrdokument vi kallar ”Våra 
affärsprinciper”. Vår verksamhet påverkar 
miljön genom att vi förbrukar icke förnybara 
resurser. Vägledande för vårt miljöarbete är vår 
miljöpolicy och våra miljömål. 

DGC014

DGC-andan 

DGCs goda cirkel

På DGC är vi övertygade om att motiverade och entusiastiska medarbetare ger god kvalitet och hög 
servicegrad, vilket i sin tur ger nöjda kunder och högre lönsamhet. Vi kallar detta samband för den 
goda cirkeln. I grunden ligger en stark företagskultur som vi brukar kalla ”DGC-andan”.
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DGCs affärsprinciper
DGC är ett företag som genom åren utvecklat 
nära, öppna och förtroendefulla relationer till 
sina kunder, medarbetare, leverantörer och 
andra intressenter. Detta policydokument skall 
fungera som vägledande för alla medarbetare 
på DGC i alla affärsbeslut för att värna och 
utveckla det förtroende som finns mellan DGC 
och dess omvärld. 

Våra grundläggande affärsprinciper är:
 
1. Vi medverkar aldrig i sådant som vi inte  
 öppet kan redovisa för våra intressenter och 
 allmänheten.

2. Vi påstår aldrig att vårt ansvar är mindre  
 än vårt inflytande. 

3. Vår verksamhet, våra produkter och våra  
 tjänster skall bidra till ett bättre samhälle,
 inte till ett sämre. 

Inom nedanstående fyra områden är 
tillämpningen av våra affärsprinciper särskilt 
relevant:

1. Användningen av våra tjänster och produkter 
Genom våra produkter och tjänster 
är vi med och skapar morgondagens 
informationssamhälle. Informationstekniken 
kan göra ovärderlig samhällsnytta genom 
att den kan bidra till att skapa öppna och 
demokratiska samhällen med välinformerade 
medborgare. Samma teknik kan också 
användas för att exempelvis sprida barnporr 
eller hatpropaganda, sälja narkotika eller skicka 

oönskad reklam (spam). Vi skall inte på något 
sätt medverka till sådana aktiviteter och skall 
alltid polisanmäla misstänkta lagöverträdelser 
inom detta område.  

2. Inköp med respekt för mänskliga 
rättigheter och miljöhänsyn
Varje år köper vi in datakomponenter för 
betydande belopp direkt eller indirekt 
från utlandet. Arbetsförhållanden och 
arbetsvillkoren i dessa länder kan kränka 
mänskliga rättigheter enligt FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna 
eller ILOs kärnkonventioner om rättigheter 
i arbetslivet. Leverantörernas verksamhet 
och produkternas innehåll kan skada miljön. 
DGC vill inte medverka till kränkningar av 
mänskliga rättigheter eller miljöförstöring. Alla 
leverantörer som står för en signifikant del 
av vår import skall därför värderas och väljas 
med hänsyn till Global Compacts nio kriterier 
avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor 
och miljöpåverkan.  

3. Öppenhet i redovisning och 
incitamentsprogram
Vi skall gentemot bolagets alla intressenter 
vara öppna och rekorderliga i vår ekonomiska 
redovisning samt i vår kvalitets- och 
miljöredovisning. Våra belöningssystem 
och incitamentsprogram för medarbetare, 
återförsäljare och affärspartners skall vara 
konsekventa, tydliga och rättvisa och inte 
omfatta mutor. 

4. Medarbetare, kvalitet, miljö och lönsamhet 
– den goda cirkeln och DGC-andan
Vi är övertygade om att motiverade och 
entusiastiska medarbetare är en förutsättning 
för god kvalitet och hög servicegrad, vilket i 
sin tur ger nöjda kunder och högre lönsamhet. 
Vi kallar detta samband för ”den goda 
cirkeln”. I grunden finns en ”DGC anda” 
som kännetecknas av öppenhet, kamratskap 
och ambition. För att upprätthålla ett bra 
arbetsklimat och nöjda medarbetare har 
DGC en medarbetarpolicy. Vårt kvalitets- och 
miljöarbete leds av ett kvalitetsledningsystem 
och ett miljöledningssystem. Dessa system 
är och skall vara certifierade enligt ISO 9001 
respektive ISO 14001.  

Utbildning och information om våra 
affärsprinciper

• DGCs samtliga medarbetare skall utbildas i
 ovanstående affärsprinciper minst en gång
 per år i samband med revision av vårt 
 kvalitets- och miljöledningssystem. Våra
 policys och relevanta länkar skall finnas
 tillgängligt via vårt Intranät.
 
• DGCs utländska leverantörer som står för en 
 signifikant del av vår import skall informeras
 om vår policy för inköp i samband med vår
 utvärdering av leverantören.  

• DGCs kunder och andra intressenter skall
 ha tillgång denna policy genom publicering
 på DGCs externa hemsida.
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DGCs styrelse: David Giertz - styrelseledamot och grundare, Johan Fallenius - styrelseledamot, Jörgen Qwist - styrelseledamot och koncernchef, 
Björn Giertz - styrelseordförande. Tillträdande styrelseledamot - Benny Wahlqvist 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i DGC 
Systems AB, 556624-1732, får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för 
verksamheten i moderbolaget och koncernen 
under räkenskapsåret 2002.02.26 – 2003.04.30, 
bolagets 1:a verksamhetsår.

Legal omstrukturering av DGC-koncernen
Under april 2002 genomfördes en legal 
omstrukturering inom DGC. Fram till den 30 april 
2002 bedrevs samtliga DGCs verksamheter, 
inom datakommunikation, systemdrift samt 
tillverkning och försäljning av persondatorer 
i koncernbolaget DGC Products AB (publ), 
org nr 556411-4808. I april 2002 förvärvade 
bolaget samtliga aktier i DGC Products AB 
(publ) genom en intern aktieöverlåtelse och 
DGC Products AB (publ) lämnade aktierna i de 
då vilande dotterbolagen DGC Access AB och 
DGC Solutions AB som utdelning till bolaget. 
Därmed skapades den legala struktur som idag 
föreligger där bolaget är moderbolag i DGC-
koncernen med tre helägda dotterbolag, DGC 
Products AB (publ), DGC Access AB och DGC 
Solutions AB.

Under maj 2002 överlät DGC Products 
AB (publ) tjänsteverksamheterna inom 
datakommunikation och systemdrift till 
koncernbolagen DGC Access AB respektive 
DGC Solutions AB. Dessa överlåtelser skedde 
till bokförda värden. Verksamheten med 

tillverkning och försäljning av persondatorer 
bedrivs även fortsättningsvis i DGC Products 
AB (publ). 

Anledningen till den legala omstruktu-
reringen med påföljande koncerninterna 
överlåtelser av verksamheterna var att skapa 
en juridisk koncernstruktur som möjliggjorde att 
verksamheterna kan styras och rapporteras i 
egna juridiska personer istället för som tidigare 
per affärsområde och sedan 1 maj 2002 har 
verkställande direktörer utsetts i respektive 
dotterbolag. Ägarstrukturen till DGC är i grun-
den oförändrad.  

Moderbolagets verksamhet omfattar 
administration och koncernledning. 

Räkenskapsår och jämförelsedata
Bolagets räkenskapsår sträcker sig, liksom 
för övriga koncernbolag, från maj till och med 
april. Detta bolagets första räkenskapsår går 
emellertid från den 26 februari 2002 till 30 april 
2003. Bolaget har varit vilande under tiden före 
1 maj 2002 och ingen verksamhet har bedrivits 
i tiden dessförinnan med undantag av att 
bolaget under april 2002 förvärvade aktierna i 
DGC Products AB (publ) samt mottog aktierna 
i DGC Access AB och DGC Solutions AB i 
aktieutdelning. DGC-koncernens verksamhet 
under föregående räkenskapsår maj 2001 
– april 2002 har i sin helhet redovisats i DGC 
Products ABs årsredovisning för 2001/2002. 

Genom den legala omstruktureringen 
föreligger redovisningsmässigt inga 
jämförelsedata från tidigare år för bolagets 
verksamhet. I avseende att förtydliga DGC-
koncernens utveckling och ställning under 
räkenskapsåret lämnar styrelsen i denna 
förvaltningsberättelse jämförelsedata för 
föregående verksamhetsår som avser 
koncernredovisningen för DGC Products 
AB (publ), org nr 556411-4808. Sådana 
jämförelsedata redovisas inom parantes och 
förändringar kommenteras i tillämpliga delar. 
I slutet av denna årsredovisning lämnas även 
jämförelsedata för DGC-koncernens utveckling 
under en femårsperiod. För tiden före 1 
maj 2002 avser även dessa jämförelsedata 
koncernredovisningen för DGC Products AB 
(publ).

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 
145.618 tkr (138.679 tkr). Moderbolagets 
rörelseintäkter avser i sin helhet fakturering på 
dotterbolag.

Nettoomsättning avseende försäljning 
av datorer och därmed tillhörande försäljning 
uppgick till 117.930 tkr (122.498 tkr). 
Minskningen i nettoomsättning för försäljning 
av framförallt stationära persondatorer 
kompenserades till fullo med högre marginaler. 
Försäljningen av servrar och tillbehör ökade 
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också under året. Nettoomsättningen avseende 
tjänsteintäkterna i DGC Access AB och DGC 
Solutions AB mer än fördubblades och uppgick 
till 25.224 tkr. 

Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 
7.172 tkr (-11.714 tkr). Rörelseresultatet har 
tillförts 5.460 tkr genom upplösning av negativ 
goodwill, vilken har sin grund i den interna 
aktieöverlåtelsen av aktierna i DGC Products 
AB (publ). Rörelseresultatet före upplösning av 
negativ goodwill uppgick till 1.712 tkr, vilket är 
en resultatförbättring med 13.426 tkr. 

Resultatet efter finansnetto uppgick 
till 5.671 tkr. Koncernens operativa resultat 
inklusive kapitalkostnader för rörelse- och 
anläggningskapital uppgick till 11 tkr, vilket 
kan jämföras med motsvarande underskott 
om -12.909 tkr året innan i DGC Products 
AB (publ). Det operativa resultatet under 
2002/2003 förbättrades således med 12.920 
tkr från föregående år. Resultatförbättringen 
beror främst på ökad försäljning av 
datakommunikations- och drifttjänster samt 
lägre kostnader i produktverksamheten.  

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under verksamhetsåret i koncernen 
till 10.689 tkr och 1.964 tkr i moderbolaget. 
Kassaflödesanalysen i denna redovisning 
har för koncernen justerats till att visa 

förändringar i kassaflödet där ingående 
poster avser koncernredovisningen för 
DGC Products ABs utgående balans per 30 
april 2002. Likvida medel i koncernen var 
per balansdagen 2.093 tkr och outnyttjade 
checkräkningskrediter och liknande uppgick 
per samma dag till 5.205 tkr.

Investeringar
Tillkommande materiella och immateriella 
nettoinvesteringar i verksamheterna uppgick 
i koncernen till 8.333 tkr och i moderbolaget 
till 27 tkr. Därtill ökade koncernens finansiella 
nettoinvesteringar med 2.906 tkr och 
koncernens totala nettoinvesteringar uppgick 
därmed till 11.239 tkr. Av koncernföretagens 
investeringar avsåg 1.764 tkr immateriella 
tillgångar. Av årets nettoinvesteringar har 1.472 
tkr finansierats genom finansiella leasingavtal 
och resterande 9.767 tkr anskaffats med eget 
kapital genererat i rörelsen, vilket påverkat 
rörelsekapitalet negativt. Årets investeringar 
avser huvudsakligen anläggningskapital 
i koncernens verksamheter inom 
datakommunikation och systemdrift. 

Medarbetare
Genomsnittligt antal anställda i koncernen 
uppgick till 62 st (65 st) och i moderbolaget 
5 st. Andelen kvinnliga medarbetare i 
koncernen var 8% vilket motsvarade 5 st 

årsanställda. DGC arbetar aktivt utifrån 
bolagets jämställdhetsplan där ingen 
särbehandlas p.g.a. kön eller andra olikheter. 
Varje medarbetare utvecklas efter dennes 
personliga egenskaper och ambitioner 
samt i linje med DGCs personalkultur och 
marknadsbehov. Övriga uppgifter beträffande 
anställda lämnas i not 3 till redovisningen.

Utsikter 2003/2004
Utsikterna för 2003/04 är goda. Avtalsintäkterna 
från datakommunikation- och drifttjänster 
förväntas återigen mer än fördubblas 
och generera betydande överskott. 
Produktverksamheten förväntas visa ett 
litet överskott trots fortsatt prispress på 
persondatorer. Totalt sett förväntar vi oss att 
koncernens vinst under 2003/2004 kommer att 
förbättras ytterligare.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår 
att till bolagsstämmans förfogande fritt eget 
kapital 196.649 kronor disponeras så att 20.000 
kr avsättes till reservfond och återstoden, 
176.649 kronor överföres i ny räkning.

Koncernens fria egna kapital per balansdagen 
uppgick till 5.181.480 kronor. Inga avsättningar 
till bundna reserver har föreslagits i 
dotterbolagen. 

»Det operativa resultatet under 2002/2003 
förbättrades med 12,9 miljoner kronor från 
föregående år och förlust vändes till vinst«
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Resultaträkning
Siffrorna angivna i kr

  Koncernen Moderbolaget
  2002-02-26 2002-02-26
 Not 2003-04-30 2003-04-30
   

Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning 1 145 618 409  

Övriga rörelseintäkter 2 283 104 3 852 109

Summa rörelseintäkter  145 901 513 3 852 109

   

Rörelsens kostnader   

Kostnad sålda varor  -93 523 213  

Övriga externa kostnader   -16 181 040 -305 244

Personalkostnader 3 -30 794 831 -3 226 092

   

Avskrivningar   

Materiella anläggningstillgångar 4, 5 -2 433 777 -7 395

Immateriella anläggningstillgångar 6, 7, 8 -1 257 331 -298 452

Upplösning negativ goodwill 9 5 460 401 

Summa rörelsens kostnader  -138 729 791 -3 837 183

RÖRELSERESULTAT  7 171 722 14 926

Finansiella intäkter och kostnader   

Ränteintäkter från koncernbolag     

Utdelning från dotterbolag 10 200 000 200 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 79 976 2 694

Räntekostnader till koncernbolag     

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 12 -1 780 785 -20 971

Finansnetto  -1 500 809 181 723

RESULTAT EFTER FINANSNETTO  5 670 913 196 649

   

   

Skatt  -28 

ÅRETS RESULTAT  5 670 885 196 649

DGC018
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Balansräkning
Siffrorna angivna i kr

  Koncernen Moderbolaget
  Not 2003-04-30 2003-04-30
   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar   

Hyresrätter och liknande rättigheter 6 1 198 859 1 193 806

Balanserade utgifter för tekniska installationer 7 1 514 063 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 889 388  

Summa immateriella anläggningstillgångar  3 602 310 1 193 806

Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 4 16 675 951 

Inventarier, maskiner och andra tekniska anläggningar 5 9 386 063 30 348

Summa materiella anläggningstillgångar  26 062 014 30 348

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 13  1 450 000

Långfristig fordran 14 2 905 652  

Uppskjuten skattefordran 15 2 305 000  

Summa finansiella anläggningstillgångar  5 210 652 1 450 000

Summa anläggningstillgångar  34 874 976 2 674 154

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Varulager mm   

Varulager    5 600 904  

Förskott till leverantörer  62 075 

Summa varulager mm  5 662 979

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar  17 335 964  

Skattefordran  323 478  

Övriga fordringar  1 275 416 138 348

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 4 799 321 257 481

Summa kortfristiga fordringar  23 734 179 395 829

Kassa och bank 17 2 093 352  

Summa omsättningstillgångar  31 490 510 395 829

Summa tillgångar  66 365 486 3 069 983

DGC019
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Balansräkning, forts

Siffrorna angivna i kr

  Koncernen Moderbolaget
 Not 2003-04-30 2003-04-30
   

EGET KAPITAL 18  

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  (625.000 st aktier á nom 0,16 kr)  100 000 100 000

Bundna reserver   753 000  

Summa bundet eget kapital  853 000 100 000

Fritt eget kapital

Fria reserver  -489 405  

Årets resultat  5 670 885 196 649

Summa fritt eget kapital  5 181 480 196 649

Summa eget kapital  6 034 480 296 649

AVSÄTTNINGAR   

Avsättning för garantiåtaganden  1 682 588  

Summa avsättningar  1 682 588 

LÅNGFRISTIGA SKULDER   

Skulder till kreditinstitut 19 21 432 552  

Skuld till ägare  715 771 715 771

Summa långfristiga skulder  22 148 323 715 771

KORTFRISTIGA SKULDER   

Skulder till kreditinstitut 19 6 607 034 547 316

Skuld till ägare  403 878 403 878

Leverantörsskulder  14 444 197  

Skulder till koncernföretag   387 999

Övriga skulder  3 088 332 144 361

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 11 956 654 574 009

Summa kortfristiga skulder  36 500 095 2 057 563

Summa eget kapital och skulder  66 365 486 3 069 983

Ställda säkerheter och panter 21 36 900 000 inga

Ansvarsförbindelser 22 3 700 000 inga

DGC020
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Kassaflödesanalys
Siffrorna angivna i kr

Kassaflödesanalysen för moderbolaget utvisar förändringar i bolagets eget kassaflöde. Kassaflödesanalysen 
för koncernen har justerats till att visa kassaflödet för koncernen där ingående poster avser koncernredovisningen 
för dotterbolaget DGC Products ABs utgående balans per 30 april 2002.

  Koncernen Moderbolaget
   2002-02-26 2002-02-26
  2003-04-30 2003-04-30
   

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster  5 670 913 196 649

Avskrivningar  3 691 108 305 847

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster  -5 522 867 -200 000

Aktuell skatt  -129 633  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital  3 709 521 302 496

   

Förändringar i rörelsekapital, exkl kassa/bank   

Förändringar i varulager  1 855 676  

Förändringar i kortfristiga fordringar   -8 667 995 -395 829

Förändringar i kortfristiga skulder inkl garantiavsättningar  13 791 531 2 057 563

Summa förändringar i rörelsekapital (exkl kassa/bank)  6 979 212 1 661 734

   

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 688 733 1 964 230

Investeringsverksamheten

Immateriella  -1 763 773 -1 492 258

Materiella   -6 569 693 -37 743

Finansiella   -2 905 652  

Köpeskilling förvärv dotterbolag  -1 250 000 -1 250 000

Summa investeringsverksamheten  -12 489 118 -2 780 001

Kassaflöde efter investeringsverksamheten  -1 800 385 -815 771

Finansieringsverksamheten   

Förändring av långfristig skuld   -722 429 715 771

Inbetalat aktiekapital  100 000 100 000

Summa finansieringsverksamheten  -622 429 815 771

Förändring kassa / bank enligt nedan  -2 422 814 0

   

Ingående likvida medel DGC Products AB (publ), 2002-04-30  4 516 166 

Utgående likvida medel DGC Systems AB, 2003-04-30  2 093 352 
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser 
och god redovisningssed. Bolaget redovisar resultatet enligt 
den kostnadsslagsindelade resultaträkningen.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
Redovisningsrådets rekommendation och omfattar förutom 
moderbolaget DGC Systems AB de helägda dotterbolagen, 
vilka framgår av not 13. Koncernredovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden, innebärande att aktier i dotterbolag 
ersätts med dotterbolagens tillgångar och skulder, värderade 
till koncernens anskaffningskostnad.

Koncernen resultat- och balansräkning presenteras 
utan bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. 
Obeskattade reserver i de enskilda dotterbolagen uppdelas 
i latent skatt redovisad som avsättning för uppskjuten skatt, 
och resterande del ingår i bundna reserver i koncernens 
balansräkning. Förändring för uppskjuten skatt ingår i 
koncernens skattekostnad. Den uppskjutna skatten beräknas 
till aktuell skattesats.

De av moderbolaget förvärvade aktierna i DGC Products 
AB har anskaffats till ett pris som understiger värdet på de 
förvärvade nettotillgångarna i DGC Products AB, och som 
ett resultat härav uppkommer en negativ goodwill. Denna 
negativa goodwill har upplösts i sin helhet direkt vid förvärvet 
då inga framtida kostnader är förknippade med förvärvet. 
Förvärvet skedde som ett led i en koncernintern legal 
omstrukturering av bolagen inom DGC-koncernen.  

Centralkonto hos bank
Bolaget tillämpar centralkontosystem i bank för moderbolaget 
jämte koncernbolagen DGC  Products AB, DGC Access 
AB och DGC Solutions. Centralkontosystemet innebär att 
löpande likvidflöden redovisas på underkonton för respektive 
koncernbolag och huvudkontot till centralkontosystemet 
utvisar summan av dessa saldon. Bolaget är kontoinnehavare 
för huvudkontot till centralkontosystemet. I de enskilda 
redovisningarna för koncernbolagen redovisas saldon 
för tillgodohavanden på underkonto, alternativt skuld på 
underkonto som tillgodohavande i kassa/bank respektive 
skuld till kreditinstitut.

Leasing
Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation för 
redovisning av förhyrda anläggningstillgångar enligt avtal 
om finansiell leasing. Det innebär att i koncernredovisningen 
upptas anskaffningskostnaden för leasingobjektet som 
anläggningstillgång och motsvarande belopp som skuld. 
Anskaffningskostnaden för de leasade tillgångarna skrivs 
av genom värdeminskningsavdrag enligt samma principer 
som för egenägda anläggningstillgångar. Den finansiella 
avgiften, redovisad som räntekostnad, utgörs av skillnaden 
mellan summan av avtalade leasingavgifter och den 
redovisade skulden. Leasingavgiften, efter avdrag för denna 
räntekostnad, reducerar den redovisade skulden.

Kassaflöde
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s.k. indirekt 

metod. Som kassa/bank avses likvida medel i kassa- och 
bankräkningar. Eventuell uppskjuten skatt pga skattemässiga 
underskottsavdrag tillförs ej det redovisade kassaflödet.

Genom den legala omstruktureringen föreligger 
redovisningsmässigt inga ingående balansposter från tidigare 
år för bolagets eller koncernens verksamhet. I avseende att 
förtydliga DGC-koncernens kassaflöde under räkenskapsåret 
justeras kassaflödesanalysen i tillämpliga delar i årets 
årsredovisning till att omfatta jämförelsedata och förändringar 
i dessa mellan bolagets egen koncernredovisning för 
räkenskapsåret och utgående balansposter per den 30 
april 2002 enligt koncernredovisningen  för det helägda 
dotterbolaget DGC Products AB (publ), org nr 556411-4808.  

Internprissättning och koncernuppgifter
Vid inköp och försäljningar mellan koncernföretag tillämpas i 
huvudsak kostnadsbaserade internpriser. För moderbolaget 
DGC Systems AB avsåg 100% av årets intäkter egna 
dotterbolag. 

Värderingsprinciper
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs. Vinster och förluster på rörelsens 
fordringar och skulder hänförliga till förändringar i 
valutakursrelationer, nettoredovisas i rörelseresultatet.

Kostnader för försäljningsprovisioner och tekniska 
installationer hos kund resultatföres under motsvarande 
perioder som kundavtalens löptid. Sådan del av denna 
förutbetalda kostnad som hänförs till avtalens löptid senare 
än 12 månader klassificeras som långfristig fordran.

Fordringar har upptagits till belopp som beräknas inflyta.

Varulager bestående av komponenter för såväl förädling 
i bolagets tillverkningsprocess som handelslager, är 
värderat till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde. Den snabba tekniska utvecklingen av komponenter, 
flukturerande dollarkurs och rådande komponenttillgång på 
världsmarknaden gör att priserna förändras regelbundet. 
Nedskrivningar av varulagret på grund av prisförändringar 
sker kontinuerligt.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga 
anskaffningsvärden och tillgångens beräknade ekonomiska 
livslängd. Avskrivningarna sker linjärt och följande 
procentsatser för årliga värdeminskningsavdrag tillämpas:

Hyresrätter och liknande rättigheter    20%
Aktiverade utvecklingskostnader    33%
Inventarier och maskiner    20-33%
Byggnader 2,85% 
Immateriella utgifter för installationer 33%
Anläggning för systemdrift 10%

Skatt
Redovisad skattekostnad består av eventuell skatt på bolagets 
beskattningsbara inkomst samt förändring i uppskjuten skatt.
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Not 1 - Nettoomsättning  Koncernen Moderbolaget
Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande, 2002/2003 2002/2003
  
Verksamheter  
Försäljning av datorer och därmed tillhörande försäljning 117 930 tkr  
Datakommunikationstjänster 15 105 tkr 
IT-drift och konsulttjänster 10 119 tkr 
Övrig produktförsäljning 2 464 tkr 
Summa nettoomsättning 145 618 tkr

Not 2 - Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget avser koncernintern fakturering för administrations- och koncernledningskostnader.

 Koncernen Moderbolaget
Not 3 - Personal 2002/2003 2002/2003
  
Antal anställda
Kvinnor 5 1
Män 57 4
Medeltal anställda 62 5

Löner och ersättningar  
Vd och styrelse 2 116 516 1 048 219
Övriga anställda 18 207 125 1 279 925
Summa löner och ersättningar 20 323 641 2 328 144
Inom koncernen har under verksamhetsåret utbetalats lön baserad på resultatutveckling.  Till styrelse och Vd har under 
året utgått 66.413 kr för sådan resultatlön. I moderbolaget har ingen sådan resultatlön utgått.

  
Sociala kostnader
Vd och styrelse 753 766 390 450
Övriga anställda 5 969 587 406 951
Pensionskostnader (inkl löneskatt) 715 991 117 116
Summa sociala kostnader 7 439 344 914 517
varav pensionskostn till Vd/styrelse (inkl löneskatt) 170 890 55 513
  
Sjukfrånvaro
Andel sjukfrånvaro av total arbetstid 3% 2%

Arvode till av bolagsstämman utsedd revisor  
Arvode för revision 302 413 25 000
Arvode för konsultattion 93 078
Summa arvode till revisor 395 491 25 000

Noter
Räkenskapsår 2002/2003 avser tiden 26 feb 2002 till 30 april 2003
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DGC024

 Koncernen Moderbolaget
Not 4 - Byggnader och mark 2003-04-30 2003-04-30
  
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärden 17 881 066  
Försäljningar och utrangeringar   
Årets anskaffningar 237 491  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 118 557  
  
Ackumulerade avskrivningar  
Ingående avskrivningar -1 019 050  
Årets avskrivningar -423 556  
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 442 606  
   
Planenligt restvärde byggnader och mark 16 675 951  

Byggnader och mark avser fastigheten Växellådan 2 i Täby kommun. Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 7.462.000 kr varav 5.968.000 avser byggnad. 
Av balanspostens värde avser 3.053.000 mark

 Koncernen Moderbolaget
Not 5 - Inventarier, maskiner och andra tekniska anläggningar 2003-04-30 2003-04-30
  
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärden 7 516 697  
Försäljningar och utrangeringar -341 424  
Årets anskaffningar 6 628 120 37 743
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 803 393 37 743
  
Ackumulerade avskrivningar  
Ingående avskrivningar -2 595 265  
Försäljningar och utrangeringar 188 156  
Årets avskrivningar -2 010 221 -7 395
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 417 330 -7 395
  
Planenligt restvärde inventarier, maskiner mm 9 386 063 30 348
  
I balansposten för koncernen ingår anskaffningar av inventarier vilka innehas enligt avtal om finansiell leasing. Inventarierna har ett anskaffningsvärde uppgående till 5.088.317 . 
Skuld med anledning av avtal om finansiell leasing har i koncernens balansräkning upptagits till ett belopp om 2.885.166, fördelat mellan kort- respektive långfristig skuld. Fördelningen framgår av 
not 19 - Skulder till kreditinstitut. I koncernen redovisade avskrivningar på förhyrda objekt följer avskrivningsplanen för tillgångsslaget.

 Koncernen Moderbolaget
Not 6 - Hyresrätter och liknande rättigheter 2003-04-30 2003-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärden 2 796 888  
Försäljningar och utrangeringar    
Årets anskaffningar  1 492 258
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 796 888 1 492 258
  
Ackumulerade avskrivningar  
Ingående avskrivningar -1 287 618  
Försäljningar och utrangeringar    
Årets avskrivningar -310 411 -298 452
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 598 029 -298 452
  
Planenligt restvärde hyresrätter o likn rättigheter 1 198 859 1 193 806
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Not 9 - Upplösning negativ goodwill

Den 17 april 2002 förvärvade moderbolaget samtliga aktier i DGC Products AB (publ) genom intern aktieöverlåtelse. Anskaffningspriset på 
andelarna uppgick till 1.250.000 kr vilket understeg värdet på de förvärvade nettotillgångarna i DGC Products AB med 5.460.401 kr. Den 
negativa goodwill som uppkommit genom förvärvet upplöstes i sin helhet direkt.

Not 10 - Utdelning från dotterbolag

Den 23 april 2002 lämnade dotterbolaget DGC Products AB (publ) utdelning till bolaget genom att samtliga aktier i DGC Access AB och 
DGC Solutions AB övergick till koncernmoderbolaget DGC Systems AB.

 Koncernen Moderbolaget
Not 7 - Balanserade utgifter för tekniska installationer 2003-04-30 2003-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärden    
Försäljningar och utrangeringar    
Årets anskaffningar 1 763 773  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 763 773  
  
Ackumulerade avskrivningar  
Ingående avskrivningar    
Försäljningar och utrangeringar    
Årets avskrivningar -249 710  
Utgående ackumulerade avskrivningar -249 710  
   
Planenligt restvärde tekniska installationer 1 514 063

 Koncernen Moderbolaget
Not 8 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2003-04-30 2003-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärden 2 372 392  
Försäljningar och utrangeringar    
Årets anskaffningar   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 372 392  
  
Ackumulerade avskrivningar  
Ingående avskrivningar -785 795  
Försäljningar och utrangeringar    
Årets avskrivningar -697 209  
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 483 004  
   
Planenligt restvärde utvecklingsarbeten 889 388  
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DGC026

  
 Kapital- och
Not 13 - Andelar i koncernföretag  rösträttsandel Org.nr Antal andelar Bokfört värde Säte

Dotterbolag Direkt     
DGC Products AB (publ) 100% 556411-4808 9 375 000 st 1 250 000 Stockholm 
DGC Access AB 100% 556575-3042 1 000  st 100 000 Stockholm 
DGC Solutions AB 100% 556583-6011 1 000  st 100 000 Stockholm 

Övriga koncernbolag  Indirekt
DGC Fastigheter AB 100% 556571-9746   
Starbids AB 100% 556571-7856

 Koncernen Moderbolaget 
Not 14 - Långfristig fordran 2003-04-30 2003-04-30 
  
Förutbetalda försäljningsprovisioner 1 703 849 
Förutbetalda engångsavgifter installationer 1 201 803
Summa 2 905 652

 Koncernen Moderbolaget
Not 15 - Uppskjuten skattefordran 2003-04-30 2003-04-30
  
Avseende skattemässiga underskottsavdrag i dotterbolaget DGC Products AB (publ) 2 305 000 

 Koncernen Moderbolaget
Not 16 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2003-04-30 2003-04-30

Förutbetalda lokalhyror 204 406 189 244
Förutbetalda försäljningsprovisioner 1 055 552 
Förutbetalda engångsavgifter tekniska installationer 1 134 777 
Förutbetalda näthyror 849 184 
Övriga poster 1 555 402 68 237
Summa 4 799 321 257 481

 Koncernen Moderbolaget
Not 11 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2002/2003 2002/2003
  
Ränteintäkter  79 976 2 694
Summa 79 976 2 694

 Koncernen Moderbolaget
Not 12 - Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 2002/2003 2002/2003
  
Finansiella räntekostnader 1 601 348 20 971
Årets räntedel i finansiella leasingavtal 148 693 
Övriga finansiella kostnader 30 744  
Summa  1 780 785 20 971
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Not 17 - Kassa och bank

Bolaget hade per balansdagen en skuld på underkontot i centralkontosystemet om -547.316 kr, vilken redovisas som skulder till kreditinstitut 
i moderbolagets balansräkning. Saldo på centralkontosystemets huvudkonto uppgick per balansdagen till -382.260 kr. Koncernen hade per 
balansdagen outnyttjade kreditlimiter för fakturabelåning i bank samt outnyttjad del av checkräkningskredit om tillhopa 5.204.656 kr.

Not 18 - Eget kapital
    
Koncernen Aktiekapital Övr bundet kapital Fria reserver Totalt kapital

Aktieemission 100 000   
Fritt eget kapital i DGC Solutions AB vid utdelning av aktierna   105 
Fritt eget kapital i DGC Access AB vid utdelning av aktierna   80 
Tidigare års positiva resultat pga koncernjusteringar för     
 finansiella leasingavtal i DGC Products AB   263 410 
Förskjutningar mellan fritt och bundet kapital  753 000 -753 000 
Årets resultat   5 670 885  
Utgående värden 100 000 753 000 5 181 480 6 034 480
    

Moderbolaget Aktiekapital Övr bundet kapital Fria reserver Totalt kapital

Aktieemission 100 000      
Årets resultat   196 649  
Utgående värden 100 000   196 649 296 649
    
Aktiekapitalet uppgår till kronor 100.000, fördelat på 625.000 st aktier á nom 0,16 kr. Aktierna består av A- respektive B-aktier. A-aktien har ett röstvärde om  1 röst och B-aktien om 1/10-röst. 
Antalet A-aktier uppgick per balansdagen till 69.460 st och B-aktier till 555.540 st, tillhopa 625.000 st aktier. 
Efter balansdagen har på extra bolagsstämma beslutats att omvandla B-aktierna till A-aktier samt att genomföra nyemission innebärande att bolagets bundna kapital ökar med 138.700 kr varav 
11.096 kr avser ökning av aktiekapital.

 Koncernen Moderbolaget
Not 19 - Skulder till kreditinstitut 2003-04-30 2003-04-30
  
Långfristiga skulder till kreditinstitut
Lån  20 625 000  
Finansiell leasing 807 552
Summa 21 432 552 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut  
Lån 775 000  
Skuldsaldon underkonton till centralkontosystem med checkrkn.kredit 1 491 336 547 316
Fakturakonto med kredit hos bank 2 263 084  
Finansiell leasing 2 077 614 
Summa 6 607 034 547 316
  
Saldo på centralkontosystemets huvudkonto uppgick per balansdagen till - 382.260 kr. Checkräkningskredit för kontot var 850.000 kr. Av koncernens långfristiga finansiering förfaller 13.800 tkr till 
betalning efter fem år. Av långfristiga skulder som förfaller till betalning efter fem år är samtliga krediter för förvärv av fast egendom.
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 Koncernen Moderbolaget
Not 21 - Ställda säkerheter för egna skulder 2003-04-30 2003-04-30
  
Till kreditinstitut,  
Företagsinteckningar 16 100 000  
Fastighetsinteckningar 13 800 000 
Kundfordringar 7 000 000  
Summa ställda panter 36 900 000 

 Koncernen Moderbolaget
Not 22 - Ansvarsförbindelse 2003-04-30 2003-04-30
  
Borgensförbindelse för koncernbolaget DGC Fastigheter AB 3 700 000 

 Koncernen Moderbolaget
Not 20 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2003-04-30 2003-04-30

Förutbetalda intäkter 5 721 593  
Upplupna personalkostnader 6 046 958 568 009
Upplupna räntekostnader 38 188  
Fastighetsskatt 74 620 
Övriga upplupna kostnader 75 295 6 000
Summa 11 956 654 574 009

Stockholm 2003-12-15

Björn Giertz David Giertz Johan Fallenius  Jörgen Qwist
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot  VD och styrelseledamot

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgetts den 19 januari 2004. 
Av denna framgår att årsredovisningen inte avgivits i rätt tid.

Per-Anders Molin
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i DGC Systems Aktiebolag  Org.nr. 556624-1732

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i DGC Systems AB för räkenskapsåret 2002-02-26 - 2003-04-30. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen 
och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i 
rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar 
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen med undantag för att den inte 
avgivits i tid och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 19 januari 2004.

Per-Anders Molin
Auktoriserad revisor
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                                                                                                     2002/2003                2001/2002                 2000/2001                 1999/2000                1998/1999

Resultaträkningen
Rörelsens intäkter                                                                         145 902                     139 585                     186 354                     175 741                    153 123
Rörelsens kostnader 1                                                                                                 -140 499                   -148 399                   -183 700                   -171 760                   -147 493
Avskrivningar enligt plan                                                                -3 691                       -2 900                       -1 417                          -650                          -577
Rörelseresultat                                                                                   1 712                     -11 714                         1 236                         3 331                        5 053
Finansnetto                                                                                       -1 701                       -1 195                       -1 087                          -143                             14
Resultat efter finansnetto                                                                      11                     -12 909                            149                         3 188                        5 067

Balansräkningen
Anläggningstillgångar                                                                     34 875                       27 264                       25 033                       20 209                        1 419
Omsättningstillgångar                                                                     31 490                       26 971                       34 727                       43 140                      27 401
Eget kapital 2                                                                                       6 034                         6 974                       18 711                       19 070                      16 121
Långfristiga skulder och uppskjuten skatt                                  22 148                       22 870                       19 585                       17 975                                -
Kortfristiga skulder inkl. garantiavsättningar                             38 183                       24 391                       21 464                       26 304                      11 433
Balansomslutning                                                                            66 365                       54 235                       59 760                       63 350                      28 820

Nyckeltal
Förändring i omsättning 3                                                                    5%                         -24%                            5%                          15%                          34%
Förändring i summa tillgångar                                                          22%                           -9%                           -6%                        120%                            9%
Rörelsemarginal 4                                                                                 1%                           neg                            1%                            2%                            3%
Förädlingsvärde 5                                                                             27 774                       12 909                       26 287                       21 539                      18 896
Förädlingsgrad 6                                                                                  19%                            9%                          14%                          12%                          12%
Antal anställda (genomsnitt)                                                                 62                              65                              70                              60                             43
Förädlingsvärde per anställd                                                              448                            199                            375                            359                           439

                                                                                     

1. Exklusive avskrivningar

2. Inklusive kapitalandel (72%) av obeskattade reserver

3. Rörelsens intäkter exklusive aktiverat arbete för egen räkning

4. Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter

5. Resultat efter finansnetto adderat med löne- och pensionskostnader samt sociala avgifter

6. Förädlingsvärdet dividerat med rörelsens intäkter

DGCs utveckling under fem år
Siffrorna är angivna i tkr, procenttal avrundade till heltal

Jämförelsen avser för 2002/2003 koncernredovisningen för DGC Systems AB, org nr 556624-1732 och för tidigare år koncernredovisningen för 
DGC Products AB (publ) org nr 556411-4808. Jämförelsetalen för 2002/2003 har justerats för poster hänförliga till den legala omstruktureringen 
av DGC-koncernen, vilka omfattar upplösning av negativ goodwill samt mottagna aktier genom utdelning i april 2002.
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DGC Systems AB
Sveavägen 143
Box 23116
104 35 Stockholm

DGC Access AB
Sveavägen 143
Box 23116
104 35 Stockholm

DGC Solutions AB
Sveavägen 143
Box 23116
104 35 Stockholm

DGC Products AB (publ)
Enhagsvägen 11, Täby
Box 23116
104 35 Stockholm

Kontakt
Telefon: 08-506 106 00
Internet: www.dgc.se
E-post: info@dgc.se

Auktoriserad revisor
Per Anders Molin
Previsor Revisionsbyrå AB
Box 22065
104 22 Stockholm
Telefon: 08-545 514 00


