


03  VAD ÄR DGC 

04  VÅR HISTORIA

06  VD HAR ORDET

08  VÅR VISION OCH STRATEGI

10  DGC ACCESS

12  DGC SOLUTIONS

14  DGC PRODUCTS

16  NYHET! DGC COMMUNICATIONS

18  MEDARBETARE OCH DGC-ANDAN

20  KVALITETSPOLICY OCH AFFÄRSPRINCIPER

22  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

24  RESULTATRÄKNING

25  BALANSRÄKNING 

27  FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

28  KASSAFLÖDESANALYS

29  TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH BOKSLUTSNOTER

30  BOKSLUTSNOTER

33  REVISIONSBERÄTTELSE

34  DGC UNDER FEM ÅR



Vad är DGC?

DGC Products AB DGC Communications ABDGC Solutions ABDGC Access AB

Datakommunikationslösningar (IP VPN)
Fasta Internetaccesser

Outsourcing av IT-funktioner
Drifttjänster
Supporttjänster
Konsulttjänster

Hårdvara
Licenser

IP-telefonilösningar
Mobil integration

Koncernledning 
Stabsfunktioner

DGC Systems AB

VAD ÄR DGC 03

Vi levererar verksamhetsanpassade IT-infrastrukturlösningar med fokus på datakommunikation och outsourcing av IT-
funktioner.  
 
Vår vision och strategi är One Source IT – vi skall vara en helhetsleverantör av IT-infrastrukturtjänster och produkter för 
våra kunder. Vår primära målgrupp är mindre och mellanstora företag. 
 
Våra tjänster levererar vi i vårt eget accessnät. Vi har under de senaste åren vunnit betydande marknadsandelar inom 
följande tjänsteområden:

 • Datakommunikationslösningar (IP VPN)

 • Fasta Internetaccesser 

 • Outsourcing av IT-funktioner  
 
DGC grundades av David Giertz 1987 och vi blev ett aktiebolag 1991. Sedan dess har vi vuxit organiskt, självfinansierat 
och med god lönsamhet. Vår verksamhet har vi förändrat över tiden, från PC-tillverkning till tjänster och lösningar. DGC 
ägs av grundare, ledning och övriga medarbetare.  
 
Vi är en liten koncern med stora ambitioner. Vi har bolagiserat våra affärsområden i fyra bolag för att ge rätt kvalitet och 
servicegrad till våra kunder. Tillsammans agerar vi som en helhetsleverantör – One Source IT.

DGC Systems 2004 / 2005 2003 / 2004 2002 / 2003

Omsättning, mkr 184 170 146 
 Datakommunikationstjänster, mkr 75 44 15 
 Outsourcing- och drifttjänster, mkr 21 18 10 
 Produktförsäljning, mkr 88 107 120 

Vinst, mkr 13 4 0 
Antal anställda 71 69 62
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Vår historia 
17 år av förändringar och tillväxt

1991: David tar studenten och anställer ett par 
kompisar. Tillsammans startar vi aktiebolaget 
DG Computer och öppnar vår första databutik 
på Surbrunnsgatan i Stockholm där vi säljer 
specialanpassade Amiga datorer.   

1993: Våra kunder överger Amiga för PC och vi gör likadant. Vi 
börjar bygga stationära ”IBM kompatibla” persondatorer utav 
datakomponenter från Asien. Skövde kommun blir en av våra första 
kunder och de köper 100 datorer på ett bräde. Det blir startskottet 
för vår PC-tillverkning som snart växer så det knakar, vi öppnar  
en ny större butik på Odengatan.

1996: Vi lanserar vår egen bärbara serie 
EuroNote som gör omedelbar succé. Vi växer 
ur butiken på Odengatan och flyttar till större 
lokaler på Sveaplan. 

1998: Vi vinner vårt första PC-
ramavtal med Statskontoret. Vi är 
nu etablerade som en av Sveriges 
största och ledande PC-tillverkare.  

1987

1987: David Giertz, 15 år gammal, startar en enskild firma hemma i mammas garage i Täby.  
David importerar kopieringsinterface från Taiwan som han säljer på postorder. 

Förädlingsvärde, tkr*

Jörgen och David öppnar vår första databutik på  
Surbrunnsgatan 1991

Micke och Locket i vår andra butik på Odengatan PC-tillverkning på Sveaplan 1996 Stefan firar ISO 9001 och               14001-certifiering år 2000
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2000: PC försäljningen når sin topp, vi inviger en ny produktions-
anläggning i Täby och ISO 9001 och 14001 certifierar oss. Samma år 
inser vi att festen kommer ta slut och slår i ”Vision 2004” fast att vi på 
fyra år skall förvandla DGC från en PC-tillverkare till ett tjänsteföretag 
med fokus på drift och datakommunikation. I augusti 2000 lanserar vi 
som första svenska operatör ADSL-tjänster till företag. 

2001: Finansbubblan spricker och suddar på 
några månader ut en stor del av vår kundbas 
och försäljning. Vi börjar flytta medarbetare från 
PC-verksamheten till våra nya tjänsteområden. 

2005: Almi utser oss till ”Årets företag” i 
Stockholms län. Vi lanserar vår nya verksamhet 
inom telefoni - DGC Communications - samt 
flyttar till nya lokaler på Sveaplan.

2002: 2002 blir genombrottsåret för våra 
datakommunikations- och drifttjänster. 
Samma år bolagiserar vi dessa 
affärsområden i bolagen DGC Access 
och DGC Solutions och DGC blir en  
liten koncern.  

2004: På nyårsafton 2004 avvecklar 
vi vår egen PC-tillverkning och blir 
återförsäljare av IBMs hårdvara. På fyra 
år har vi bantat vår produktverksamhet 
från 70 till 6 anställda och expanderat vår 
tjänsteverksamhet med lika många.  
”Vision 2004” är genomförd, vi är  
ett tjänsteföretag. 

Stefan firar ISO 9001 och               14001-certifiering år 2000 Vår PC-fabrik i Täby 2000-2004 – R.I.P. Vårt datacenter är hjärtat i DGCs nya tjänsteerbjudande Våra nya lokaler på Sveaplan 2005

*Förädlingsvärde: Resultat efter finansiella poster adderat med löne- och pensionskostnader samt sociala avgifter.



Jörgen har jobbat på DGC i 14 år och tycker att  

det är mer spännande än någonsin.ETT REKORDÅR
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Verksamhetsåret 2004/05 blev ett rekordår för DGC. 
Aldrig förr har vi varit i närheten av att tjäna så 
mycket pengar och generera ett så bra kassaflöde. 
Vi ser nu tydligt resultatet av den omvandling DGC 
genomgått under de senaste fyra åren. 

Genomförande av Vision 2004 
Omvandlingen har följt den strategi kallad ”Vision 
2004” som vi slog fast år 2000. På fyra år skulle vi göra 
om DGC från PC-tillverkare till helhetsleverantör av 
IT-infrastrukturtjänster och lösningar. Vi kan nu konstatera 
att vi lyckats genomföra huvudlinjerna i denna strategi. På 
nyårsafton 2004 byggde vi vår sista persondator och DGC är 
idag ett tjänsteföretag med fokus på datakommunikations- 
och driftlösningar till mindre och mellanstora företag.  Som 
tjänsteleverantör har vi byggt upp starka kundrelationer 
med långa avtal och stabila intäkter. 

Vision 2008  - ”One source IT” 
Stärkta av framgångarna har vi under året slagit fast en 
ny strategi, Vision 2008. DGCs framgång är helt och hållet 
beroende av att vi lyckas bygga starka kundrelationer. Våra 
konkurrensfördelar är att vi med våra hängivna medarbetare 
och vår djupa kompetens kan ge högre servicegrad än andra 
leverantörer. Vi ska fortsätta att utvecklas tillsammans med 
våra kunder och bredda vårt tjänsteerbjudande. Senast 2008 
ska vi vara en komplett leverantör av IT-infrastrukturtjänster. 
Utöver de tjänster vi erbjuder idag ska vi addera allt ifrån 
systemintegrations-kompetens till telefonitjänster. Tjänsterna 
ska förpackas i funktioner som våra kunder, så långt som 
möjligt, kan avropa per användare eller system. Vi ska göra 
det så enkelt som möjligt för våra kunder att köpa IT-tjänster 
och produkter. Och de ska kunna köpa allt från oss. One 
source IT är alltså vår strategi och vision för kommande år. 

DGC som utmanaren till de fd telefonmonopolen 
Tjänsteverksamheterna DGC Access och DGC Solutions 
ska fortsätta att växa kraftigt under 2005/06 och flera 
år framöver. Marknaden för IP VPN-lösningar och fast 
Internetaccess till företag ökar kraftigt på bekostnad av 
äldre teknologier. Vi är mycket väl positionerade på dessa 
marknader. DGC Access har på några år vunnit 6% av den 
svenska IP VPN-marknaden räknat på antal installerade 

punkter. Vi avser att fortsätta vinna marknadsandelar på 
den svenska företagsmarknaden och tydligt etablera DGC 
som utmanaren till de före detta nordiska telefonmonopolen. 
Som ett steg i att öka vår konkurrenskraft mot dessa bolag 
lanserar vi under 2005/06 telefonitjänster över IP i vårt 
nya bolag DGC Communications. Vi fortsätter också att 
utveckla vårt erbjudande i DGC Solutions med fokus på 
outsourcingtjänster av IT-funktioner.
 
Avvecklad PC-tillverkning
Under 2004/05 tog vi merparten av alla avvecklings-
kostnader från PC-tillverkningen. Det försämrade 
årets resultat med nästan 7 miljoner kronor. Nu är 
kostnadskostymen i produktverksamheten, DGC Products, 
på rätt nivå och vi tror att bolaget kan nå ett breakeven 
resultat det kommande året. När vi avvecklade våra egna 
produkter valde vi att fokusera på IBM/Lenovos sortiment 
och det har tagits emot mycket väl av våra kunder. Många 
frågar oss om vi inte ska lägga ner produktförsäljningen 
helt och hållet då priser och marginaler på hårdvara 
fortsätter att sjunka. Svaret är att hårdvaran alltid är 
en del av våra kunders IT-infrastrukturlösningar och att 
produktförsäljningen därför ska vara kvar i DGC som en 
stödjande verksamhet till våra tjänster. 

2005/06 ett nytt rekordår
Det kommande verksamhetsåret kommer att visa 
ett ännu bättre resultat än 2004/05. Genom våra 
avtalsintäkter har DGC idag en så stabil lönsamhet att 
vi kan fortsätta satsa på tillväxt och utveckling. Därför 
blir också 2005/06 ett rekordår investeringsmässigt. Vi 
investerar i en fortsatt utbyggnad av vårt accessnät och en 
uppgradering av nätet för att kunna hantera IP-telefoni. Vi 
investerar i uppbyggnaden av vårt nya telefonibolag DGC 
Communications och vi fortsätter att förstärka vår teknik- 
och säljorganisation med fler duktiga medarbetare. Vi riggar 
helt enkelt upp oss för många fler framgångsrika år och ser 
väldigt ljust på framtiden!

Jörgen Qwist 
VD och koncernchef

VD har ordet 

Vi växer och utmanar!

ETT REKORDÅR



Ett ansikte

Idag står DGC på fyra ben. Vi 
har organiserat oss så för att 
säkerställa att varje affärsområde 
ger rätt kvalitet och servicegrad 
till våra kunder. Många kunder 
har kontakt med flera av våra 
verksamhetsgrenar. Och har flera 
kontaktpersoner. Uppdelningen 
av affärsområden får dock aldrig 
innebära att våra kunder hamnar 
mellan stolarna. Därför har varje 
kund en primär kontaktperson som 
ansvarar för kundrelationen i sin 
helhet. Vi har också en gemensam 
support för alla kunder och ärenden.

Ett personligt företag

Vi ser en människa i varje kund, 
inte en kund i varje människa. Vi 
tror på att vara personliga och 
vågar vara det. Vi gömmer oss 
inte i en svårforcerad byråkrati. 
DGC har en platt organisation med 
snabba beslutsvägar. Titta bara på 
vårt kontor. Inga väggar som döljer 
medarbetarna för varandra. Här 
hittar man rätt person enkelt och 
fattar beslut direkt. Det är lättare 
och trevligare att vara kund hos ett 
sådant företag.

En leverantör

DGC ska vara en helhetsleverantör 
av tjänster och produkter inom IT-
infrastruktur. Idag fokuserar vi på 
tjänster inom datakommunikation 
och drift. Nästa steg är IP-telefoni. 
Saknar vi någon kompetens, 
ser vi till att lösa det med våra 
samarbetspartners. I takt med 
att våra kunders behov förändras 
och tekniken utvecklas, utvecklas 
också DGC. Vad än framtiden bär 
med sig inom IT-infrastruktur, ska 
våra kunder vara säkra på att vi 
levererar det.

Vår vision och strategi



En nöjd kund

Vi har aldrig vuxit med riskkapital 
eller förvärv. När våra kunder vuxit, 
fått nya behov och ställt nya krav, 
så har också vi vuxit för att kunna 
leverera rätt produkter och tjänster. 
DGC har alltid levererat det våra 
kunder efterfrågat, inte sålt på 
dem lösningar de inte behövt. 
Vi har helt enkelt inte råd med 
missnöjda kunder. Att flera företag 
har varit kunder hos oss i mer än 
tio år, är svar nog på frågan om vi 
lyckats.

Ett enkelt val

När små och mellanstora företag 
ska välja IT-partner ska det finnas 
ett självklart val: DGC. Kaxigt? 
Kanske, men fullt realistiskt. Det vi 
skriver på det här uppslaget och på 
andra ställen i årsredovisningen, 
är inga tomma ord. Vissa är redan 
verklighet. Andra ska bli det. Ett 
företag som inte förändras blir 
snabbt förbisprunget. Och DGC 
förändras ständigt. Precis som vi 
förbättrar våra tjänster och service, 
förbättrar vi oss själva.

Nummer ett

Vi skriver här bredvid att vi ska bli 
det självklara valet som IT-partner. 
DGC ska helt enkelt bli etta på vårt 
område. Men en sak har vi klart för 
oss, det enda sättet att bli nummer 
ett är att uppträda som om vi är 
nummer två. Det betyder att vi 
alltid jobbar lite hårdare och alltid 
anstränger oss mer. Att vara bra 
är inte tillräckligt bra. Vi kan alltid 
bättre.



VI HAR SVERIGES FJÄRDE 

STÖRSTA ACCESSNÄT
Kalle är med och utvecklar vårt accessnät till ett av de största och  

modernaste på den svenska företagsmarknaden. 
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DGC Access 2004 / 2005 2003 / 2004 2002 / 2003

Omsättning, mkr 77 44 15 
Tillväxt, % 75 193 282 
Vinst, mkr 17 2 -1 
Antal anställda 23 21 8

DGC Access levererar datakommunikationslösningar 
till företag i Sverige och Norden. Vi är ledande inom 
två tjänsteområden, IP VPN-lösningar och Fast 
Internetaccess. Dessa tjänster levereras i vårt eget 
nordiska accessnät. 

Tre tydliga konkurrenter
Marknaden för IP VPN-lösningar växer med 10-20% 
per år. Vår målsättning är att växa ännu snabbare. Idag 
är DGC Access en av få starka utmanare till de gamla 
nordiska monopoloperatörerna TeliaSonera, TDC/Song 
och Telenor. Vi konkurrerar med skräddarsydda och 
kostnadseffektiva lösningar och den servicegrad som bara 
en mindre operatör kan erbjuda. DGC Access är också 
en ren företagsoperatör. Vårt nät, support och drift är 
utvecklat för företags och organisationers behov, inte för 
privatpersoners. Vi fortsätter därför att vinna kunder i alla 
storleksklasser och branscher. Några exempel på kunder 
idag är MQ, YIT, Rusta och Maersk.

Skräddarsydda tjänster 
DGC Access levererar IP VPN-lösningar till företag 
som vill koppla samman olika kontor, butiker eller 

andra enheter i ett gemensamt nätverk. Varje lösning 
skräddarsys efter kundens behov och krav på prestanda. 
Vi erbjuder också fast Internetaccess till företag som 
behöver upp till i princip obegränsad kapacitet på sin 
Internetkommunikation. Till våra datakommunikations-
lösningar finns en rad tilläggstjänster som exempelvis 
brandväggstjänster, trafikprioritering, domänhantering, 
web och FTP-hotell, e-posttjänster och mycket mer. Varje 
tjänst är anpassningsbar för varje kunds unika behov.

Ett av nordens modernaste accessnät
DGC har idag ett av nordens modernaste nät som 
för närvarande täcker Sveriges samtliga större orter. 
Nätet är därmed Sveriges fjärde största accessnät 
för företagsmarknaden. Under det närmaste året 
fortsätter vår kraftiga expansion av nätet med ytterligare 
stationsetableringar. Nätet är byggt i en ringstruktur 
vilket ger full redundans och skalbarhet. All trafik i 
vårt nät transporteras med MPLS. Vår nätdesign ger 
oss möjlighet att leverera trafikprioritering efter våra 
kunders önskemål och det stöder så kallad Quality of 
Service. Det betyder bland annat att vi kan garantera 
god samtalskvalitet för IP-telefoni. 

DGC Access 

Vi utmanar datakommunikationsjättarna!

VI HAR SVERIGES FJÄRDE 

STÖRSTA ACCESSNÄT



ÖVERVAKNING OCH  

SUPPORT 365/24
Henrik ansvarar för vår support och övervakning  

dygnet runt, 365 dagar om året. 
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DGC Solutions 2004 / 2005 2003 / 2004 2002 / 2003

Omsättning, mkr 25 18 11 
Tillväxt, % 39 71 26 
Vinst, mkr 4 2 -2 
Antal anställda 16 14 15

DGC Solutions driftar IT-funktioner åt företag. 
Allt fler mindre och medelstora företag väljer att 
outsourca hela eller delar av sin IT-infrastruktur då 
deras krav på kostnadseffektivisering, säkerhet och 
tillgänglighet ökar. 

Varför outsourcing? 
Outsourcing av IT-funktioner är ett av de snabbast 
växande segmenten i IT-branschen. Det finns goda skäl till 
det. Våra tjänster fungerar så att kunden betalar en fast 
avgift per månad och funktion mot att vi garanterar en 
överenskommen tillgänglighet och servicegrad. Kunden 
får bättre kostnadskontroll och lägre kostnader, tillgång 
till den senaste tekniken och kompetent IT-personal. Allt 
fler kunder utkontrakterar därför driften av sitt nätverk, 
sina arbetsplatser och affärskritiska applikationer såsom 
affärssystem, e-post och Intranät. 

Övervakning och support dygnet runt
Vår huvuduppgift är att se till att våra kunders IT-
funktioner är i drift dygnet runt, året om. Lika viktigt är 
att vi finns till hands när våra kunder får problem. Den 
funktion som flest företag vill utkontraktera är faktiskt sin 
support och servicedesk. Därför fortsätter vi att utveckla 
vår supportavdelning med fler medarbetare, bredare 
kompetens och längre öppettider. 

Moderna IT-lösningar
Vi vill hjälpa våra kunder att ta steget in i det vi kallar 
den tredje generationens IT-infrastrukturlösningar. Med 
det menar vi lösningar där affärskritisk data hanteras 
i vårt datacenter på ett säkert sätt och görs tillgänglig 
för slutanvändaren oberoende av var han/hon befinner 
sig eller tid på dygnet. Vi ska vara kundernas IT-partner 
och utveckla deras konkurrenskraft genom moderna 
IT-lösningar. Kunder som Debenhams, Rusta och Däckia 
använder denna spetskompetens idag för att effektivisera 
sin verksamhet.

Vi är vad vi heter
DGC Solutions tjänster är lösningen på många av de 
problem mindre och medelstora företag har med sin 
IT-infrastruktur. Vi konkurrerar framförallt med kompetent 
support, hög personlig servicegrad och stort engagemang 
hos våra tekniker, säljare och projektledare.  
Vi erbjuder olika funktionsavtal där vi tar fullt ansvar för 
hela eller delar av kundens IT-system. DGC Solutions 
erbjuder även konsulttjänster där vi designar, installerar 
och underhåller IT-infrastruktur på plats hos våra kunder.

DGC Solutions 
Outsourcing av IT-funktioner är framtiden!

ÖVERVAKNING OCH  

SUPPORT 365/24



INGEN KAN HÅRDVARA  

BÄTTRE ÄN VI
Petter och Tomas har tillsammans jobbat 21 år på DGC med att bygga  

och reparera persondatorer och servrar. Det är sådan kompetens som  

DGC Products konkurrerar med.
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DGC Products 

Hårdvara med unik erfarenhet och kompetens! 

DGC Products 2004 / 2005 2003 / 2004 2002 / 2003

Omsättning, mkr 90 106 120 
Tillväxt, % -15 -12 -2 
Vinst, mkr -7 -2 2 
Antal anställda 26 29 33

På nyårsafton 2004 avvecklade vi vår tillverkning av 
persondatorer och servrar. Nu är DGC Products en 
märkesoberoende hårdvaruåterförsäljare med fokus 
på IBM/Lenovos utbud. 

En oberoende leverantör med unik erfarenhet
DGC har sedan 1993 varit en av Sveriges ledande 
PC-tillverkare. Genom åren har vi tillverkat och sålt 
drygt 70 000 persondatorer och servrar till över 10 000 
företagskunder. På nyårsafton 2004 lade vi ner vår egen 
PC-tillverkning. Vi ansåg inte längre att vi tillförde våra 
kunder något mervärde genom att tillverka persondatorer. 
Vi fortsätter dock att leverera hårdvara till nya och 
befintliga kunder. Ambitionen kvarstår att alltid erbjuda 
våra kunder världens bästa hårdvara, till rätt pris och med 
marknadens högsta servicegrad. DGCs egna persondatorer 
och servrar har vi framförallt ersatt med hårdvara från 
IBM/Lenovo, som vi har ett nära samarbete med. Men 
vi säljer även hårdvara från andra leverantörer som våra 
kunder efterfrågar och som lever upp till våra kvalitetsmål. 
Dessutom är vi nära partner med Microsoft och har 
stor kunskap om deras program och licensformer. DGC 
Products är idag en märkesoeberoende hårdvaruleverantör 
med unik erfarenhet och kompetens.  

Ett komplett utbud
Genom nära samarbeten med de ledande distributörerna 
i Sverige kan vi erbjuda ett komplett utbud av hård- och 
mjukvara. Fokus ligger på att erbjuda all hårdvara och 
licenser för kontoret och serverhallen. Dessutom fortsätter 
vi att erbjuda Hem-PC lösningar till våra företagskunder. 
Det har vi gjort sen Hem-PC reformen slog igenom 1998. 
DGCs Hem-PC koncept har kontinuerligt förbättrats 
över åren och kunderna uppskattar vårt kunnande inom 
hårdvara, försäkringar och finansiering.

En del av helheten
DGC Products står på egna ben men är också 
en stödverksamhet för våra tjänster inom drift, 
datakommunikation och telefoni. Det ger oss styrka och 
trovärdighet som helhetsleverantör av IT-infrastruktur. 
Våra kunder får samma leverantör av datakommunikation, 
konsult-, drift- och outsourcingtjänster samt av hårdvara. 
Med personlig service och hög kompetens ser vi till att 
leverera rätt produkt till rätt pris med rätt service och 
support.

INGEN KAN HÅRDVARA  

BÄTTRE ÄN VI



IP-TELEFONIN ÄR HÄR
Patrik och Gustaf tror på IP-konvergering och

mobil integration.



NYHET!
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                      DGC Communications

Telefoni och datakommunikation växer samman! 

Genom det nystartade bolaget DGC Communications 
erbjuder vi företag och organisationer IP-telefoni-
lösningar med mobil integration. 

Ett nytt sätt att kommunicera - Work AnyWare
Tanken bakom våra nya tjänster är att kundernas 
medarbetare ska kunna kommunicera via en gemensam 
växel, oavsett om de sitter på huvudkontoret, på 
lokalkontoret, är hemma eller är på resande fot. Vi 
kallar det Work AnyWare. Lösningen innebär att 
mobiltelefonerna integreras som anknytningar i växeln där 
mobiltelefoni och fast telefoni har samma röstbrevlåda, 
som också är integrerad med e-postsystemet. Genom 
Work AnyWare har kunden tillgång till bl a videosamtal 
mellan fasta arbetsplatser, 3G, callcenterfunktioner och 
mycket mer. DGC genomför en förstudie hos kunden för 
att identifiera vilka unika kommunikationsbehov företaget 
har. Work AnyWare är en mycket flexibel lösning som ger 
utrymme för skräddarsydda kommunikationslösningar för 
varje kund.

Kommunicera mer, betala mindre
Genom att koppla samman alla medarbetare var de än 
är, så kan alla kommunicera och jobba effektivare. Våra 
kunders användare får snabbare svar och blir nöjdare. 
Våra kunder kan sänka sina kostnader för telefoni, 
underhåll, telefonister och för kommunikation mellan egna 
kontor och mobiltelefoner.

Beprövad och ledande teknik
Vår tekniska plattform bygger på teknik från ledande 
leverantörer på marknaden. Vårt rikstäckande datanät 
gör att vi kan ge kunderna den tillgänglighet de redan 
uppskattar och förknippar med DGC. 

Marknaden för IP-telefoni
Den svenska marknaden för IP-telefoni beräknas växa 
från knappt 500 miljoner kronor 2004 till ca 1,5 miljarder 
kronor 2008. Det är leverans av IP-telefoni som en 
funktion som snabbast vinner marknadsandelar. Just det 
är DGC Communications inriktning.

IP-TELEFONIN ÄR HÄR
”Olika typer av telefonihotell, hosted solutions, kommer att spela en 
mycket viktig roll på den nya telefonimarknaden. Orsaken är främst det 
faktum att IP-teknologin gör det möjligt att centralisera och outsourca 
företagets hela telefonväxel.”            IDC Nordic: ”Sweden IP Telephony 2003 Vendor, Shares and 2003 - 2008 Forecast”



Vår produktchef Patrik och Gustaf, VD för  

DGC Communications, tror på IP-konvergering.DET SKA VARA  

KUL ATTJOBBA PÅ DGC
Sallo, Stefan och Annika tycker att det är kul nästan jämt.



DGC har alltid konkurrerat med personlig service och stort 
engagemang.  Det har gett och ger oss nöjda och lojala 
kunder och en god lönsamhet. Servicegrad och kvalitet 
skapas av motiverande och entusiastiska medarbetare. 
Vi kallar detta samband för ”Den goda cirkeln”. I grunden 
ligger en stark företagskultur av kamratskap, öppenhet och 
ambition som vi kallar ”DGC-andan”. 

Hur blir vi Sveriges bästa arbetsplats?
Under 2005 bestämde vi att DGC ska bli Sveriges bästa 
arbetsplats. Det definierar vi som en arbetsplats där 
medarbetarna litar på sin ledning, är stolta över vad 
de gör och trivs med sina arbetskamrater. Arbetet med 
att bli Sveriges bästa arbetsplats pågår hela tiden. Ett 
steg på vägen har varit att alla medarbetare jobbat 
fram en gemensam medarbetarpolicy. Den beskriver ett 
antal grundregler för hur vi ska uppträda mot varandra. 
Nyckelorden i vår medarbetarpolicy är: 

 • Uppriktighet
 • Delaktighet
 • Rätt person på rätt plats
 • Kamratskap
 • Öppenhet
 • Ambition
 • Marknadsmässighet

Medarbetare och DGC-andan 

Vi växer och byter lokaler
Den kanske viktigaste uppgiften för våra chefer är att 
rekrytera rätt medarbetare. Under 2005/06 är det framförallt 
säljare som ska rekryteras men också drifttekniker, support-
tekniker och utvecklare. För att klara denna tillväxt skrev vi 
under 2004/05 kontrakt på nya kontorslokaler med inflyttning 
hösten 2005. Lokalerna ska utstråla samma värderingar som 
formulerats i medarbetarpolicyn med öppna kontorslandskap, 
mycket plats för kamratskap och en hög ambitionsnivå.      

Kompetensutveckling i alla led 
En annan avgörande framgångsfaktor för DGC är att vi 
utvecklar våra medarbetares kompetens. Under 2004/05 
startade vår egen affärsskola, DGC Business School. Vi 
utbildade samtliga säljare i affärsmannaskap, säljmetodiken 
SPIN och i att driva affärsprojekt. På tekniksidan bestämde 
vi oss för att börja implementera ITIL för att förbättra våra 
processer. Utan duktiga chefer kommer DGC aldrig nå sina 
mål. Vi har därför påbörjat ett ledarskapsprogram som tar sin 
utgångspunkt i en så kallad 360 graders undersökning. 

Delägarprogram
Under 2004/05 erbjöds våra medarbetare att köpa aktier i 
DGC genom en riktad nyemission. Detta var ett andra steg i 
det delägarprogram som syftar till att göra all fast anställd 
personal till aktieägare i DGC. Vi tror att delägarskap skapar 
delaktighet och motivation.

MEDARBETARE OCH DGC ANDAN 19

AnställningstidDen goda cirkeln Åldersfördelning

< 2 år 
34%

2-5 år 
22%

6-10 år
34%

-24 år 
6%

25-29 år 
33%

30-34 år 
33%

35-39 år 
13%

40-44 år 
6%

45-49 år 
3%

DET SKA VARA  

KUL ATTJOBBA PÅ DGC

Allt hänger ihop. Motiverade medarbetare är en förutsättning för att skapa goda kundrelationer och lönsamhet. Vi kallar det ”den goda cirkeln”. DGC har en bra blandning  
av medarbetare som varit med oss väldigt länge och av nya förmågor. Den genomsnittliga DGCaren är en 31 år ung man som jobbat hos oss i drygt 5 år.

DGC-andan

11-17 år
10%



VI TAR ANSVAR
Håkan och Fredrick är kungar på vår kvalitetspolicy och våra affärsprinciper. 

Se bara på Fredrick som faktiskt har ansvar skrivet i pannan!



DGCs kvalitetspolicy
DGC är en kundstyrd organisation. Att leverera IT-produkter, tjänster 
och lösningar som våra kunder efterfrågar och värderar på ett sådant 
sätt att det skapar lönsamhet för företaget utgör vårt existensberät-
tigande.  
 
Våra två viktigaste tillgångar är: 
1. Våra kunders, leverantörers, samarbetspartners och  
 allmänhetens förtroende. 

2. Våra medarbetares arbetsglädje, lojalitet och engagemang. 

Det är vår övertygelse att dessa två utvecklas hand i hand och att 
god etik och hög kvalitet är dess gemensamma nämnare. Vi kallar 
detta samband för ”den goda cirkeln”. 
 
Med kvalitet menas för oss att de produkter, tjänster  
och lösningar vi levererar, och på det sätt vi gör det,  
överensstämmer med:
1. Våra kunders uttalade och underförstådda förväntningar och behov.

2. Allmänhetens, lagens och god branschpraxis riktlinjer och normer.

3. Vår egen uppfattning av en bra produkt, tjänst eller lösning. 
 
För våra kunder skall detta innebära att de erhåller:
1. Rätt lösning, tjänst eller produkt 

2. I rätt tid

3. Till rätt pris

4. Med rätt service och support

5. Ett korrekt och vänligt bemötande 
 
För oss betyder detta i första hand:
1. Gemensamt kundansvar och engagemang – vi är var och en 
 beroende av våra kunders tillfredställelse och vi måste alla ta 
 ansvar för våra lösningar, tjänster och produkter.

2. Eget kompetensansvar – vi är var och en skyldiga att själva 
 skaffa och upprätthålla den kompetens som våra kunder och våra  
 befattningar kräver.

3. Tydlighet – vi ska reducera utrymmet för missförstånd både  
 gentemot kunder och medarbetare.

4. Ständig förbättring – vi måste alltid bli bättre på allt för att inte  
 förlora konkurrenskraft, i vår bransch är att stå still att ta ett steg  
 tillbaka. 
 
För att efterleva denna kvalitetspolicy samt säkerställa att DGC 
arbetar enligt ställda krav i ISO 9001 underhåller vi löpande ett 
kvalitetssystem samt upprättar kvalitetsmål. 
 
Stockholm, 2000-11-07

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 väg-
ledande 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 lösningar, tjänster och produkter 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 lösningar, tjänster och produkter 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. 
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 vidareförsäljer vi hårdvara för stora belopp som tillverkats 
i utlandet. Arbetsförhållanden och arbetsvillkoren i dessa länder 
kan kränka mänskliga rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna eller ILOs kärnkonventioner om rät-
tigheter 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 konse-
kventa, 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 ”DGC-andan” 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 kvalitetsledningssystem 
och ett miljöledningssystem. Dessa system är och skall vara certifie-
rade enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. 
 
Stockholm, 2003-11-24
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Kvalitetspolicy och affärsprinciper

VI TAR ANSVAR
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DGCs styrelse: Benny Wahlqvist - styrelseledamot, Jörgen Qwist - styrelseledamot VD och koncernchef, David Giertz - styrelseledamot och grundare, Björn Giertz - styrelseordförande.

DGCs ledningsgrupp består av: Mattias Wiklund - VD DGC Access, Jörgen Qwist - VD, koncernchef och VD DGC Solutions, Göran Hult - Ekonomidirektör, Henrik Hagel - VD DGC Products
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Styrelsen och verkställande direktören i DGC  
Systems AB, 556624-1732, får härmed avge årsredovisning 
och koncernredovisning för verksamheten under räkenskaps-
året 2004.05.01 – 2005.04.30, DGCs 14:e verksamhetsår.

Koncernförhållande
Bolaget är moderbolag i DGC-koncernen och har sitt säte i Stock-
holm. Koncernens operativa verksamheter bedrivs i de helägda 
dotterbolagen DGC Access AB, org nr 556575-3042, DGC Solutions 
AB, org nr 556583-6011 och DGC Products AB (publ), org nr 556411-
4808, samtliga med säte i Stockholm.           

Information om verksamheten
DGC koncernen är en helhetsleverantör av IT-infrastrukturtjänster 
och produkter för mindre och medelstora företag. Moderbolagets 
verksamhet omfattar huvudsakligen stabs- och ledningsfunktio-
ner. Dotterbolaget DGC Solutions AB erbjuder ett brett utbud av 
olika driftlösningar och enskilda drifttjänster samt konsulttjänster. 
Bolagets verksamhet omfattar såväl centraliserade drifttjänster som 
utgår från DGCs datacenter som drift av lokala nätverk ute hos kund. 
DGC Access AB utvecklar och säljer datakommunikationstjänster 
såsom IP VPN-tjänster och fasta bredbandsförbindelser till Internet 
i hela Norden. Verksamheten utgår från bolagets rikstäckande 
stamnät och omfattar idag ett accessnät med lokala etableringar i 
de 100 största telestationerna i Sverige och flera samarbetsavtal är 
slutna med andra Nordiska operatörer. Accessnätet är under ständig 
utbyggnad och betydande investeringar i denna är planerade under 
innevarande verksamhetsår. DGC Products AB (publ) säljer datorer 
och därtill hörande produkter och licenser.    
 
Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 183.613 tkr (169.845 tkr). 
Ökningen av nettoomsättningen är i sin helhet hänförlig till verk-
samheterna i dotterbolagen DGC Access AB och DGC Solutions AB 
i vilka försäljningen ökade med 70% respektive 12%. Nettoomsätt-
ningen i DGC Products AB minskade under året med 16% i samband 
med att bolagets egen PC-tillverkning upphörde.
 Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 14.740 tkr, vilket var 
en ökning med 8.722 tkr. Koncernens resultat belastades med bety-
dande förluster i DGC Products med anledning av avvecklingen av 
PC-tillverkningen. Finansnetto ökade med 965 tkr och resultatet efter 
finansiella intäkter och kostnader uppgick till 13.388 tkr ( 3.702 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet i koncernen från den löpande verksamheten var 20.907 
tkr. Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till 8.739 
tkr och årets kassaflöde uppgick till 12.950 tkr (622 tkr). Kassaflödet 
ökade främst tack vare det förbättrade rörelseresultatet. Likvida 
medel per balansdagen uppgick till 15.666 tkr och outnyttjade 
krediter i koncernen enligt avtal om fakturabelåning uppgick per 
balansdagen till 10.635 tkr.
 Koncernens eget kapital var vid räkenskapsårets utgång 18.631 

tkr, varav fritt eget kapital uppgick till 13.907 tkr. Soliditeten per ba-
lansdagen uppgick till 21% (12%). Koncernens bundna egna kapital 
ökade bl.a genom riktad nyemission till samtliga medarbetare vid 
verksamhetsårets utgång. 

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 7.054 tkr och investeringarna i immateriella anläggningstill-
gångar uppgick till 2.724 tkr. Investeringar har framförallt gjorts i 
utbyggnad av nät samt datacenter.  
 
Medarbetare
Genomsnittligt antal anställda i koncernen uppgick till 71 st (69 st) 
och i bolaget till 6 st (5 st). Andelen kvinnliga medarbetare var 11% i 
koncernen och 33% i bolaget. Övriga uppgifter beträffande anställda 
lämnas i not 3 till redovisningen. Efter verksamhetsårets utgång har 
de verkställande direktörerna i DGC Access, Gustaf Karling, och DGC 
Products, Johan Fallenius, övergått till andra chefsbefattningar i 
DGC koncernen. Till ny Vd i DGC Access AB har Mattias Wiklund till-
trätt, tidigare försäljningsdirektör på Dell. Till ny Vd i DGC Products 
har Henrik Hagel utsetts, som tidigare var bolagets försäljningschef.

Väsentliga händelser
Under senare delen av verksamhetsåret avvecklade dotterbolaget 
DGC Products AB (publ) sin PC-tillverkning för att framöver istället 
sälja andra märkesdatorer och servrar. I samband med avvecklingen 
kunde flertalet medarbetare omplaceras till tjänstebolagen DGC 
Access och DGC Solutions.

Utsikter 2005/2006
Koncernens framtidsutsikter är goda. Vi förväntar oss en fortsatt 
tillväxt av avtalsintäkter i DGC Access och DGC Solutions samt en 
kraftig resultatförbättring i DGC Products. Koncernens samlade 
resultat kommer att fortsätta öka.  

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets vinst i 
moderbolaget, 4.899.224 kronor, jämte balanserat resultat 152.753 
kronor, tillhopa 5.051.977 kronor disponeras enligt följande:

Aktieutdelning 1.764.720 kronor
Avsättning till reservfond  10.000 kronor
Överföring i ny räkning 3.277.257 kronor 
Summa 5.051.977 kronor 

Koncernens fria egna kapital per balansdagen uppgick till 
13.907.164 kronor. I dotterbolagen har föreslagits avsättningar till 
bundna reserver om totalt 40.000 kronor.

Styrelsen har även föreslagit bolagsstämman att aktiekapitalet ökas 
med 941.184 kronor genom fondemission. Enligt förslaget överförs 
beloppet för fondemissionen från överkursfonden.
  

Förvaltningsberättelse
för DGC Systems AB, org nr 556624-1732
Belopp i kr



Resultaträkning
för DGC Systems AB, org nr 556624-1732
Belopp i kr

Not

Koncernen
2004-05-01
2005-04-30

Moderbolaget
2004-05-01
2005-04-30

Koncernen
2003-05-01
2004-04-30

Moderbolaget
2003-05-01
2004-04-30

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 183 613 392  169 845 119  
Övriga rörelseintäkter 2 857 033 9 095 039 720 664 7 085 945

Summa rörelseintäkter 184 470 425 9 095 039 170 565 783 7 085 945

Rörelsens kostnader
Kostnad sålda varor -75 178 951  -85 174 276  
Övriga externa kostnader 3 -45 723 257 -4 499 563 -37 945 600 -3 322 526
Personalkostnader 4 -39 790 724 -4 303 316 -36 074 569 -3 465 898

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 6, 7, 22 -9 037 792 -382 701 -5 352 687 -320 035

Summa rörelsens kostnader -169 730 724 -9 185 580 -164 547 132 -7 108 459

RÖRELSERESULTAT 14 739 701 -90 541 6 018 651 -22 514

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter från koncernbolag   143 107  189 282
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  410 889 8 818 244 556 1 518
Resultat från andelar i koncernföretag 8  5 000 000 74 946  
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 9, 18, 22 -1 762 947 -90 163 -2 636 216 -192 182

Finansnetto -1 352 058 5 061 762 -2 316 714 -1 382

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 13 387 643 4 971 221 3 701 937 -23 896

Bokslutsdispositioner 10 -67 000
Skatt på årets resultat 11 -4 061 998 -4 997 -1 074 882  

PERIODENS RESULTAT 9 325 645 4 899 224 2 627 055 -23 896
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Balansräkning
för DGC Systems AB, org nr 556624-1732
Belopp i kr

Not
Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 7   
Hyresrätter och liknande rättigheter  1 031 332 811 314 897 881 895 354
Balanserade utgifter för tekniska anläggningar 4 003 738 5 069 217
Licensrättigheter med lång verkningstid 719 011
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  -  177 253  

Summa immateriella anläggningstillgångar 5 754 081 811 314 6 144 351 895 354

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 5  -  -
Inventarier och andra tekniska anläggningar 6 15 809 809 358 257 14 796 103 195 185

Summa materiella anläggningstillgångar 15 809 809 358 257 14 796 103 195 185

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i koncernföretag 12 1 450 000 1 450 000
Långfristig fordran 13 7 359 326 5 095 622
Uppskjuten skattefordran   -  1 298 975  

Summa finansiella anläggningstillgångar 7 359 326 1 450 000 6 394 597 1 450 000

Summa anläggningstillgångar 28 923 216 2 619 571 27 335 051 2 540 539

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager  
Varulager  571 240  5 445 542  

Summa varulager 571 240  5 445 542  

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 26 111 923  24 398 802  
Fordringar på koncernföretag  3 934 074  8 049 695
Skattefordran 229 090 9 656 337 507  
Övriga fordringar 3 594 832 1 193 719 3 531 559 98 650
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 12 265 247 605 094 11 472 387 476 975

Summa kortfristiga fordringar 42 201 092 5 742 543 39 740 255 8 625 320

Kassa och bank 15 15 665 889 93 132 2 715 589

Summa omsättningstillgångar 58 438 221 5 835 675 47 901 386 8 625 320

Summa tillgångar 87 361 437 8 455 246  75 236 437 11 165 859
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Balansräkning, forts

Not
Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

EGET KAPITAL  

Bundet eget kapital    
Aktiekapital (694.350 st aktier á nom 0,16 kr) 16 111 096 111 096 111 096 111 096
Överkursfond 127 604 127 604 127 604 127 604
Pågående nyemission 835 380 835 380
Övriga bundna reserver / reservfond 3 650 161 20 000 773 000 20 000

Summa bundet eget kapital 4 724 241 1 094 080 1 011 700 258 700

Fritt eget kapital
Fria reserver / balanserat resultat 4 581 519 152 753 5 161 480 176 649
Periodens resultat 9 325 645 4 899 224 2 627 055 -23 896

Summa fritt eget kapital 13 907 164 5 051 977 7 788 535 152 753

Summa eget kapital 18 631 405 6 146 057 8 800 235 411 453

OBESKATTADE RESERVER 10 67 000

AVSÄTTNINGAR 17

Avsättning för garantiåtaganden 1 672 716  1 731 130  
Uppskjuten skatt 1 118 895

S:a avsättningar 2 791 611  1 731 130

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 18 5 625 321  11 586 166  
Skuld till ägare 235 838 235 838

Summa långfristiga skulder 5 625 321  11 822 004 235 838

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 18 18 554 017  10 877 258 3 653 650
Leverantörsskulder 9 926 807 385 169 17 726 802 196 871
Skuld till ägare 576 375 576 375
Skulder till koncernföretag    5 502 048
Skatteskulder 1 819 485 3 516 48 590
Övriga skulder 6 498 205 87 519 7 355 357 80 990
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 23 514 586 1 765 985 16 298 686 508 634

Summa kortfristiga skulder 60 313 100 2 242 189 52 883 068 10 518 568

Summa eget kapital och skulder 87 361 437 8 455 246 75 236 437 11 165 859

Ställda säkerheter 20 51 500 000 1 450 000 23 100 000 1 450 000
Ansvarsförbindelser 21 18 116 838 18 116 838 20 248 101 20 248 101
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Förändring av eget kapital
för DGC Systems AB, org nr 556624-1732
Belopp i kr

MODERBOLAGET Antal aktier Aktiekapital
Övrigt 

bundet kapital Fritt eget kapital Summa 

Eget kapital 2003-04-30 625 000 st 100 000 196 649 296 649
Avsättning till reservfond   20 000 -20 000  
Nyemission 69 350 st 11 096 127 604  138 700
Årets resultat   -23 896 -23 896

Eget kapital 2004-04-30 694 350 st 111 096 147 604 152 753 411 453
Pågående nyemission 835 380  835 380
Årets resultat  4 899 224 4 899 224

Eget kapital 2005-04-30 694 350 st 111 096 982 984 5 051 977 6 146 057

KONCERNEN  Aktiekapital
Övriga 

bundna reserver Fritt eget kapital Summa 

Eget kapital 2003-04-30  100 000 753 000 5 181 480 6 034 480
Nyemission 11 096 127 604 138 700
Förskjutningar mellan fritt och 
bundet kapital   20 000 -20 000  
Årets resultat   2 627 055 2 627 055

Eget kapital 2004-04-30  111 096 900 604 7 788 535 8 800 235
Pågående nyemission 835 380 835 380
Uppskrivning av anläggningstillgång 848 201 848 201 
Förskjutningar mellan fritt och 
bundet kapital 2 028 960 -2 028 960
Nedskrivning av anläggningstillgång -1 178 056 -1 178 056
Årets resultat  9 325 645 9 325 645

Eget kapital 2005-04-30  111 096 4 613 145 13 907 164 18 631 405
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Kassaflödesanalys
för DGC Systems AB, org nr 556624-1732
Belopp i kr

Not

Koncernen
2004-05-01
2005-04-30

Moderbolaget
2004-05-01
2005-04-30

Koncernen
2003-05-01
2004-04-30

Moderbolaget
2003-05-01
2004-04-30

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 14 739 701 -90 541  6 018 651 -22 514
Avskrivningar 9 037 792 382 701  5 352 687 320 035
Övriga ej kassaflödespåverkande poster mm  -86 463 -148 660 -327 346 7 120
Erhållna ränteintäkter 405 019 146 055 244 556 190 800
Erlagda räntekostnader -1 589 254 -92 773 -2 569 035 -95 074
Betald skatt -311 505 -11 137 -34 296  
Finansiella leasingavgifter enligt RR 6 -2 185 623

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 20 009 667 185 645 8 685 217 400 367

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 4 874 302  217 437  
Förändring kortfristiga fordringar -2 563 384 -1 217 318 -8 806 863 66 281
Förändring kortfristiga skulder -1 413 316 878 412 12 475 982 68 125

Summa förändringar i rörelsekapital  897 602 -338 906 3 886 556 134 406

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 907 269 -153 261  12 571 773 534 773

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgågar -7 747 733 -337 672 -8 499 736 -193 540
Avyttringar av materiella anläggningstillgångar 566 762 239 000 168 450  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 723 579 -214 400 -5 043 998  
Nettoförändring långfristig fordran -2 263 704 -2 189 970
Avyttring aktier i dotterbolag  -  - 2 226 116  

Summa investeringsverksamheten -12 168 254 -313 072 -13 339 138 -193 540

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 8 739 015 -466 333 -767 365 341 233

Finansieringsverksamheten
Upptagna krediter 7 481 118  - 5 500 000 2 666 042
Amortering av krediter -4 105 213 -3 889 488 -4 249 098 -210 329
Nettoförändring av koncernintern finansiering   -1 386 427  -2 935 646
Utdelning 5 000 000
Nyemission 835 380 835 380 138 700 138 700

Summa finansieringsverksamheten 4 211 285 559 465  1 389 602 -341 233

Årets kassaflöde 12 950 300 93 132  622 237 0

Kassa / bank vid årets ingång 2 715 589 0 2 093 352 0
Förändring kassa/bank 12 950 300 93 132 622 237 0
Kassa / bank vid årets utgång 15 665 889 93 132 2 715 589 0
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Redovisningsprinciper
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Allmänt
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är med undantag av vad som 
nämnes nedan oförändrade i jämförelse med föregående år och överens-
stämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och god redovisningssed. 
I årets kassaflödesanalys har redovisningsprincip för finansiella poster och 
investeringar ändrats enligt  Redovisningsrådets rekommendation RR 6. Föränd-
ringen innebär en särredovisning av betalda och erlagda finansiella poster samt 
bruttoredovisning av investeringar och avyttringar av anläggningstillgångar.
Bolaget har sitt säte i Stockholm. Belopp i följande noter avser om inget 
annat anges kronor och uppgift inom parantes avser motsvarande för 
jämförelseåret. 

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekom-
mendation och omfattar förutom moderbolaget DGC Systems AB de helägda 
dotter- och dotterdotterbolagen som framgår av not 12. Koncernredovisningen 
har upprättats enligt förvärvsmetoden, innebärande att aktier i dotterbolag 
ersätts med dotterbolagens tillgångar och skulder, värderade till koncernens 
anskaffningskostnad.
 Koncernens resultat- och balansräkning presenteras utan bokslutsdispo-
sitioner och obeskattade reserver. Obeskattade reserver i de enskilda kon-
cernbolagen 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. 
 Vid avyttring av dotterbolag i koncernen beräknas realisationsvinst/-förlust 
som skillnad mellan priset för andelarna och det koncernmässiga värdet av 
nettotillgångarna som vid försäljningstillfället är hänförliga till dotterbolaget. 
Sådan realisationsvinst/-förlust redovisas i koncernresultaträkningen som 
finansiell post. Intäkter och kostnader hänförliga till det avyttrade bolagets 
resultat medtas i koncernresultatet till den del de hänförs till innehavstiden.
 Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i 
koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras 
i sin helhet. Orealiserade vinster förekommer endast vid koncerninterna köp 
av utrustning att användas stadigvarande i verksamheten. Elimineringen av 
orealiserade vinster sker därför mot anläggningstillgångar och därtill hörande 
värdeminskningsavdrag.

Centralkonto hos bank
Bolaget tillämpar centralkontosystem i bank för moderbolaget jämte dotterbo-
lagen DGC Products AB, DGC Access AB och DGC Solutions AB. Centralkon-
tosystemet innebär att löpande likvidflöden redovisas på underkonton för 
respektive bolag och huvudkontot till centralkontosystemet utvisar summan 
av dessa saldon. Bolaget är kontoinnehavare för huvudkontot i centralkon-
tosystemet. I de enskilda redovisningarna för bolagen redovisas saldon för 
tillgodohavanden på underkonto, alternativt skuld på underkonto som tillgo-
dohavande i kassa/bank respektive skuld till kreditinstitut. Per balansdagen 
hade inget av bolagen skuld på underkonto i kontosystemet.
 
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. Anskaffnings-
kostnaden för de leasade tillgångarna skrivs av genom värdeminskningsav-
drag 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.

Kassaflöde
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s.k. indirekt metod. Som kassa/bank 
avses likvida medel i kassa- och bankräkningar samt eventuell fordran på 
eget underkonto i koncernens centralkontosystem hos bank.  

Internpriser
Vid köp och försäljningar mellan koncernföretagen tillämpas i huvudsak kost-
nadsbaserade internpriser. För moderbolaget DGC System AB avsåg 100% 
(100%) av årets intäkter egna dotterbolag.

Pensioner
Pensionsplaner, som för samtliga anställda är avgiftsbaserade, täcks genom 
direkt kostnadsförda pensionspremier. 

Uppskrivning av anläggningstillgång
Under räkenskapsåret har anläggningstillgång som bedöms ha ett bestående 
och tillförlitligt värde överstigande det bokförda värdet skrivits upp med 1 
178 tkr i dotterbolag. Uppskrivningen har skett mot uppskrivningsfond och 
avser bolagets anläggning för systemsdrift, vilken förvärvades under året till 
ett anskaffningspris om 74 tkr genom lösen av finansiellt leasingavtal. Lea-
singavtalet löpte under 18 månader och avskrivningsperioden för egenägda 
tillgångar av motsvarande slag bedöms ha en ekonomisk livslängd om 10 år. 
Anläggningstillgångens bokförda värde per balansdagen efter uppskrivningen 
var 1 252 tkr. Till uppskrivningen hänförlig uppskjuten skatt om 330 tkr 
redovisas som avsättning till skatter, och motsvarande belopp har reducerat 
uppskrivningsfonden vilken per balansdagen uppgick till 848 tkr.
 I koncernredovisningen har tillgången redovisats enligt principerna ovan 
om finansiella leasingavtal innebärande att tillgången upptagits till ursprung-
lig anskaffninspris och avskrivits enligt samma principer som för egenägda 
tillgångar.   

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

Fordringar har upptagits till belopp som beräknas inflyta.

Koncernens intäktsslag är följande:
 - Avtalsbaserad tjänsteförsäljning
 - Produkt och licensförsäljning
 - Konsultförsäljning  

Intäktsredovisning av den avtalsbaserade tjänsteförsäljningen samt konsult-
försäljningen sker när det ekonomiska utfallet för utförd tjänst kan beräknas. 
Den avtalsbaserade tjänsteförsäljningen faktureras kund huvudsakligen 
kvartalsvis i förskott och konsultförsäljningen månadsvis efter utförd tjänst. 
Intäktsredovisning av produkt och licensförsäljning sker vid leverans.

Kostnader för försäljningsprovisioner och tekniska installationer hos 
kund resultatförs under motsvarande perioder som kundavtalens löptid. Så-
dan del av den förutbetalda kostnaden som hänförs till avtalets löptid senare 
än 12 månader klassificeras som långfristig fordran.

Varulagret har tidigare år bestått av komponenter för såväl förädling i 
verksamhetens tillverkningsprocess som handelslager. Genom verksamhets-
förändringen i dotterbolaget DGC Products utgör lagret per balansdagen 
huvudsakligen reservdelskomponenter för fullgörande av garantiåtaganden av 
tidigare sålda egentillverkade produkter.

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%
Licensrättigheter med lång verkningstid 33%
Inventarier och andra tekniska anläggningar 20-33%
Övriga inventarier 20-33%
Immateriella utgifter för installationer 33%
Anläggning för systemdrift 10% 

Skatt och koncernbidrag
Redovisad skattekostnad består av aktuell skatt på beskattningsbar inkomst, 
förändring i uppskjuten skatt samt i förekommande fall skatteeffekt av 
eventuellt erhållna eller lämnade koncernbidrag. Koncernbidrag redovisas 
direkt över eget kapital. 



Bokslutsnoter
 
för DGC Systems AB, org nr 556624-1732
Belopp i kr

Not 5 - Byggnader och mark
Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden  18 118 557  

Försäljningar och utrangeringar   -18 118 557  

Årets anskaffningar     

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   -  

Ackumulerade avskrivningar     

Ingående avskrivningar   -1 442 606  

Försäljningar och utrangeringar    1 877 475  

Årets avskrivningar   -434 869  

Utgående ackumulerade avskrivningar   -  

Planenligt restvärde byggnader och mark   -  

Not 6 - Inventarier och andra tekniska 
anläggningar

Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 21 079 163 220 608 13 803 393 37 743

Försäljningar och utrangeringar -407 589  -1 223 966 -10 675

Årets nedskrivningar -1 472 571

Årets uppskrivningar 1 178 056

Årets anskaffningar 7 053 886 247 333 8 499 736 193 540

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 430 945 467 941 21 079 163 220 608

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -6 283 060 -25 423 -4 417 330 -7 395

Försäljningar och utrangeringar 364 981  1 012 824 3 555

Årets nedskrivningar 220 886

Årets uppskrivningar 0

Årets avskrivningar -5 923 943 -84 261 -2 878 554 -21 583

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 621 136 -109 684 -6 283 060 -25 423

Planenligt restvärde inventarier och andra 
tekniska anläggningar 15 809 809 358 257 14 796 103 195 185

Uppskrivningar

Ingående uppskrivningar  -

Årets uppskrivning 1 178 056

Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 1 178 056

Inventarier och maskiner brukade eller 
anskaffade genom finansiella leasingavtal

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 951 891 5 088 317

Årets nedskrivning -1 472 571  -

Årets anskaffning  - 5 863 574

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 479 320 10 951 891

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 381 348  -1 358 375

Årets nedskrivning 220 886  

Årets avskrivningar -2 234 210 -1 022 973

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 394 672 -2 381 348

Utgående planenligt restvärde 5 084 648 8 570 543

Under året betalt anskaffningsvärde leasade 
objekt för vilka äganderätten övergått från 
leasingbolag till bolaget 240 320

I balansposten för koncernen ingår anskaffningar av inventarier vilka innehas eller förvärvats enligt avtal om finan-
siell leasing. Inventarierna, som brukas i koncernens verksamheter har ett urprungligt anskaffningsvärde uppgående 
enligt tabell nedan. Skuld med anledning av avtal om finansiell leasing har i koncernens balansräkning upptagits till 
ett belopp om 4.115.981 kr, se not 18 - Skulder till kreditinstitut. I koncernen redovisade avskrivningar på förhyrda 
samt genom finansiella leasingavtal förvärvade tillgångar, följer avskrivningsplanen för tillgångsslaget.

Not 1 - Nettoomsättning per segment
Koncernen 

2004/2005
Moderbolaget 

2003/2004
Koncernen 

2003/2004
Moderbolaget 

2003/2004

Koncernens nettoomsättning fördelar sig på 
rörelsegrenar enligt nedan

Verksamheter

Datakommunikationstjänster 74 881 tkr 44 056 tkr  

Systemdrift och konsulttjänster 20 714 tkr 18 486 tkr  

Försäljning av datorer och därmed tillhörande 
försäljning 87 711 tkr 104 377 tkr   

Övrig produktförsäljning 307 tkr 2 926 tkr   

Summa nettoomsättning 183 613 tkr 169 845 tkr   

Not 2 - Övriga rörelseintäkter    

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget avser koncernintern fakturering för administrations- och koncernledningskost-
nader. I koncernen avser övriga intäkter huvudsakligen försäkringsersättningar och kostnadskompensationer.

Not 3 - Arvode till av bolagsstämman 
utsedd revisor

Koncernen
2004/2005

Moderbolaget
2004/2005

Koncernen
2003/2004

Moderbolaget
2003/2004

Arvode för revision 292 181 53 613 343 910 28 895

Arvode för konsultation 56 968 50 748 18 100

Summa arvode till revisor 349 149 104 361 362 010 28 895

Not 4 - Personal
Koncernen

2004/2005
Moderbolaget

2004/2005
Koncernen

2003/2004
Moderbolaget

2003/2004

Antal anställda

Kvinnor 8 2 5 2

Män 63 4 64 3

Medeltal anställda 71 6 69 5

Löner och ersättningar

Vd och styrelse 2 570 394 1 314 622 2 491 702 1 217 152

Övriga anställda 23 604 668 1 492 105 22 395 766 1 057 684

Summa löner och ersättningar 26 175 062 2 806 727 24 887 468 2 274 836

Sociala kostnader

Vd och styrelse 836 661 409 885 844 490 426 717

Övriga anställda 7 930 084 508 257 7 409 424 354 661

Pensionskostnader (inkl löneskatt) 1 878 396 277 178 1 614 286 250 772

Summa sociala kostnader 10 645 141 1 195 320 9 868 200 1 032 150

varav pensionskostnad till Vd och styrelse 
(inkl löneskatt) 285 186 134 845 256 333 126 443

Sjukfrånvaro

Totalt 2,3% 1,1% 2,5% 1,0%

varav långtidsfrånvaro, omfattande 60  
sammanhängande dgr eller mer 0,4% 0,0% 0,9% 0,0%

Sjukfrånvaro per ålderskategori

Sjukfrånvaro för anställda 29 år eller yngre 1,5% Inga 1,9% Inga

Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år 3,9% 0,7% 2,8% 1,0%

Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller äldre Inga Inga Inga Inga

Under verksamhetsåret har utgått lön baserad på resultatutvecklingen. Till styrelse och Vd  i moderbolaget har 
under året utgått 180.000 kr (59.740 kr) i sådan resultatlön och i koncernen 289.071 kr (133.806 kr) 
Redovisning av sjukfrånvaro efter könsfördelning sker ej p.g.a. att antalet kvinnor understiger 10 st.
Styrelse och ledningsgrupp består helt av män.
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Not 7 - Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

Hyresrätter och liknande rättigheter

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 2 692 296 1 492 258 2 796 888 1 492 258

Försäljningar och utrangeringar -192 700  -104 592  

Årets anskaffningar 550 924 214 400   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 050 520 1 706 658 2 692 296 1 492 258

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -1 794 415 -596 904 -1 598 029 -298 452

Försäljningar och utrangeringar 192 700  104 592  

Årets avskrivningar -417 473 -298 440 -300 978 -298 452

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 019 188 -895 344 -1 794 415 -596 904

Planenligt restvärde hyresrätter och 
liknande rättigheter 1 031 332 811 314 897 881 895 354

Balanserade utgifter för tekniska 
anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 6 807 771  1 763 773  

Årets anskaffningar 1 452 950  5 043 998  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 260 721  6 807 771  

Ackumulerade avskrivningar  

Ingående avskrivningar -1 738 554  -249 710  

Årets avskrivningar -2 518 429  -1 488 844  

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 256 983  -1 738 554  

Planenligt restvärde balanserade utgifter 
för tekn anl 4 003 738  5 069 217  

Licensrättigheter med lång verkningstid

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden  -    

Försäljningar och utrangeringar    

Årets anskaffningar 719 705    

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 719 705    

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar     

Försäljningar och utrangeringar     

Årets avskrivningar -694    

Utgående ackumulerade avskrivningar -694    

Planenligt restvärde för utvecklingsarbeten 719 011    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 1 011 538  2 372 392  

Försäljningar och utrangeringar -214 117  -1 360 854  

Årets anskaffningar     

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 797 421  1 011 538  

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -834 285  -1 483 004  

Försäljningar och utrangeringar 214 117  898 161  

Årets avskrivningar -177 253  -249 442  

Utgående ackumulerade avskrivningar -797 421  -834 285  

Planenligt restvärde för utvecklingsarbeten  -  177 253  

Not 8 - Resultat från andelar i koncernföretag
Koncernen

2004/2005
Moderbolaget

2004/2005
Koncernen

2003/2004
Moderbolaget

2003/2004

Anteciperad utdelning  5 000 000   

Realisationsresultat avyttring aktier i 
dotterbolag   74 946  

Summa  5 000 000 74 946  

Not 9 - Övriga räntekostnader och liknande 
resultatposter

Koncernen
2004/2005

Moderbolaget
2004/2005

Koncernen
2003/2004

Moderbolaget
2003/2004

Finansiella räntekostnader 1 561 323 90 163 2 361 832 192 182

Årets räntedel i finansiella leasingavtal 201 624 199 905  

Övriga finansiella kostnader   74 479  

Summa 1 762 947 90 163 2 636 216 192 182

Not 10 - Bokslutsdispositioner
Koncernen

2004/2005
Moderbolaget

2004/2005
Koncernen

2003/2004
Moderbolaget

2003/2004

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan   -67 000   

Summa  -67 000   

Not 11 - Skatt på årets resultat
Koncernen

2004/2005
Moderbolaget

2004/2005
Koncernen

2003/2004
Moderbolaget

2003/2004

Aktuell skatt på årets resultat -1 974 232 -3 516 -56 492  

Aktuell skatt på tidigare perioders resultat 249 -1 481 -12 365

Uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade 
reserver -789 040

Förändring i uppskjuten skattefordran, 
underskottsavdrag -1 298 975  -1 006 025  

Redovisad skattekostnad -4 061 998 -4 997 -1 074 882  

 
Not 12 - Andelar i koncernbolag

Kapital- och 
rösträttsandel

 
Antal andelar

 
Bokfört värde

 
Säte

Dotterbolag Direkt

DGC Products AB (publ), org nr 556411-4808 100% 9 375 000 st 1 250 000 Stockholm

DGC Access AB, org nr 556575-3042 100% 1 000 st 100 000 Stockholm

DGC Solutions AB, org nr 556583-6011 100% 1 000 st 100 000 Stockholm

Övriga koncernbolag Indirekt

Starbids AB, org nr 556571-7856 100% Stockholm

 
Not 13 - Långfristig fordran 

Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

Förutbetalda försäljningsprovisioner till personal 438 480 709 005

Förutbetalda försäljningsprovisioner till andra 3 413 032 2 405 017

Förutbetalda engångsavgifter tekniska 
installationer 3 507 814  1 981 600  

Summa långfristig fordran 7 359 326  5 095 622  

Not 14 - Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

Förutbetalda lokalhyror 433 462 312 317 210 658 191 529

Förutbetalda näthyror 3 274 664 2 136 916

Upplupen ränteintäkt 5 870 5 870 0

Förutbetalda försäljningsprovisioner till personal 733 433 3 178 613

Förutbetalda försäljningsprovisioner till andra 1 728 034 813 421

Förutbetalda engångsavgifter tekniska 
installationer 4 116 477 2 225 511

Övriga poster 1 973 307 286 907 2 907 268 285 446

Summa 12 265 247 605 094 11 472 387 476 975

Not 15 - Kassa och bank     

Av koncernens kassa/bank per balansdagen avser 15.647 tkr tillgodohavande på bankkonto i centralkontosystem, till 
vilket moderbolaget är kontoinnehavare för huvudkontot. Moderbolaget och dotterbolagen redovisar tillgodohavande 
på eget underkonto som kassa/bank. Outnyttjade kreditlimiter per balansdagen uppgick inom koncernen till 10.635 tkr.

Not 16 - Aktiekapital

Aktiekapitalet per balansdagen uppgår till 111.096 kr fördelat på 694.350 st aktier á nom 0,16 kr. Samtliga aktier 
har samma rätt. I april 2005 genomförde bolaget en riktad nyemission innebärande att aktiekapitalet ökar till 
117.648 kr och överkursfonden ökar till 956.342 kr. Emissionen registrerades hos Bolagsverket i maj 2005. 
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Bokslutsnoter, forts

Stockholm den 20 oktober 2005

Björn Giertz  
Styrelseordförande

Benny Wahlqvist  
Styrelseledamot 

David Giertz 
Styrelseledamot 

Jörgen Qwist 
VD, Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 20 oktober 2005

Per-Anders Molin
Aukt. revisor

Not 17 - Avsättningar
Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

Avsättning för garantiåtaganden     

Garantiriskreserv 1 672 716 1 731 130

Summa avsättning garantiåtaganden 1 672 716 1 731 130

Uppskjuten skatt

Avs temporära skillnader i skatt avseende 
uppskrivningsfond 329 855

Avs temporära skillnader i skatt avseende 
obeskattade reserver 789 040

Summa uppskjuten skatt 1 118 895

Not 18 - Skulder till kreditinstitut
Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

Långfristiga skulder till kreditinstitut     

Lån 3 430 000  7 698 000  

Finansiell leasing 2 195 321 3 888 166

Summa 5 625 321  11 586 166  

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Lån 4 268 000  3 293 000  

Skuldsaldon underkonto till centralkontosystem i bank  3 653 650

Checkräkningskredit, fakturakonto med kredit 
hos bank och liknande 12 365 357  4 884 239  

Finansiell leasing 1 920 660 2 700 019

Summa 18 554 017  10 877 258 3 653 650

Av moderbolaget och koncernens långfristiga finansiering förfaller ingen del till betalning efter fem år.

Not 19 - Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

Förutbetalda avtalsintäkter 16 497 288 10 710 277

Upplupna personalkostnader 5 559 269 751 525 5 143 656 500 024

Upplupna räntekostnader 26 250  67 181 2 610

Övriga upplupna kostnader 1 431 779 1 014 460 377 572 6 000

Summa 23 514 586 1 765 985 16 298 686 508 634

Not 20 - Ställda säkerheter 
Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

Till kreditinstitut för egna skulder

Företagsinteckningar 32 500 000  16 100 000  

Kundfordringar 19 000 000  7 000 000  

Aktier i dotterbolag 1 450 000 1 450 000

Summa ställda panter 51 500 000 1 450 000 23 100 000 1 450 000

Utnyttjad kredit för vilka ställda panter lämnats 
som säkerhet 20 063 357 0 15 875 239 0

 

Not 21 - Ansvarsförbindelser
Koncernen
2005-04-30

Moderbolaget
2005-04-30

Koncernen
2004-04-30

Moderbolaget
2004-04-30

Till kreditinstitut,

Generell borgen för dotterbolag 12 365 357 12 365 357 11 350 239 11 350 239

Borgen (ej generell) för dotterbolag 5 501 481 5 501 481 6 347 862 6 347 862

Summa borgen till kreditinstitut 17 866 838 17 866 838 17 698 101 17 698 101

Till annan,

Borgen för dotterbolag 250 000 250 000 2 550 000 2 550 000

Summa borgen till annan 250 000 250 000 2 550 000 2 550 000

Summa ansvarsförbindelser 18 116 838 18 116 838 20 248 101 20 248 101

Not 22 - Finansiella leasingavtal
Koncernen

2004/2005
Moderbolaget

2004/2005
Koncernen

2003/2004
Moderbolaget

2003/2004

Under året erlagda leasingavgifter för förhyrda 
tillgångar 2 433 tkr  2 360 tkr  

Avtalade leasingavgifter kommande 
perioder (nominellt värde),

Inom ett år 2 192 tkr  2 433 tkr

Mellan ett och fem år 3 624 tkr  5 813 tkr

Senare än fem år 0 tkr  

Redovisning i koncernen av finansiella 
leasingavtal enl RR 6:99

Årets avskrivning leasade tillgångar 2 234 tkr   1 023 tkr

Kostnadsförd ränta för leasingfinansiering 202 tkr 200 tkr

 Summa 2 436 tkr  1 233 tkr

Inga nya leasingavtal har tecknats under verksamhetsåret. Under 2004/2005 övergick äganderätten för tidigare 
leasade inventerier till koncernbolag till ett restvärde om 241 tkr. Efter årets utgång har ytterligare ett leasingavtal 
lösts för vilken äganderätten till leasingobjekten övergått till koncernbolag för ett restvärde om 14 tkr. Avtal om 
finansiell leasing avser främst anskaffning av IT-infrastrukturtillgångar. 
Utöver ovanstående har koncernbolag ingått avtal om finansiell leasing avseende förmånsbilar till anställda. 
Kostnaden för räkenskapsåret uppgick till 565 tkr ( 386 tkr).
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Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
i DGC Systems AB för räkenskapsåret 2004-05-01 – 2005-04-30. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räken-
skapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernre-
dovisningen 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 koncernredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan informa-
tion i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattning-
ar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovis-

Revisionsberättelse
 
Till bolagsstämman i DGC Systems AB  
Org.nr: 556624-1732

ningen. 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 enligt 
årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av 
bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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 ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 20 oktober 2005.

Per Anders Molin
Auktoriserad revisor
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DGC under fem år

RESULTATRÄKNING, tkr 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001

Nettoomsättning per segment
 Datakommunikationstjänster 74 881 44 056 15 105 3 825 598
 Outsourcing- och drifttjänster 20 714 18 486 10 119 8 454 7 180
 Produktförsäljning 88 018 107 303 120 394 126 400 175 392
Nettoomsättning totalt 183 613 169 845 145 618 138 679 183 170

Rörelseresultat före avskrivningar 23 777 11 371 5 402 -8 814 2 654
Rörelseresultat efter avskrivningar 14 740 6 019 1 711 -11 714 1 236
Resultat efter finansiella poster 13 388 3 702 10 -12 909 149

BALANSRÄKNING, tkr 2005-04-30 2004-04-30 2003-04-30 2002-04-30 2001-04-30

Immateriella anläggningstillgångar 5 754 6 144 3 602 3 096 4 388
Materiella anläggningstillgångar 15 810 14 796 26 062 21 783 20 565
Finansiella anläggningstillgångar 7 359 6 395 5 211 2 385 80
S:a anläggningstillgångar 28 923 27 335 34 875 27 264 25 033

Omsättningstillgångar 58 438 47 901 31 490 26 972 34 727
S:A TILLGÅNGAR 87 361 75 236 66 365 54 236 59 760

Eget kapital 18 631 8 800 6 034 6 974 18 711
Avsättningar 2 792 1 731 1 683 1 685 3 093
Långfristiga skulder 5 625 11 822 22 148 22 871 18 162
Kortfristiga skulder 60 313 52 883 36 500 22 706 19 794
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 87 361 75 236 66 365 54 236 59 760

NYCKELTAL 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001

Marginaler
Bruttomarginal, % 13,0 6,7 3,7 neg 1,4
Rörelsemarginal,% 8,0 3,5 1,2 neg 0,7

Lönsamhet
Avkastning på sysselsatt kapital,% 40,5 18,6 5,1 neg 2,8
Avkastning på eget kapital, % 68,0 35,4 0,2 neg 0,5
Kapitalomsättningshastighet, ggr 4,9 4,1 4,1 4,6 3,6
Förädlingsvärde, tkr 50 208 38 457 27 773 12 908 26 328
Vinstandel, % 27 10 0 -100 1

Kassaflöde
Från den löpande verksamheten, tkr 20 907 12 571 10 689 989 9 169
Nettoinvesteringar, tkr -12 168 -15 901 -11 239 -2 813 -6 124
Operativt kassaflöde, tkr 8 739 -3 330 -550 -1 824 3 045

Finansiella mått
Räntetäckningsgrad, ggr 8,6 2,4 1,0 -8,6 1,1
Skuldsättningsgrad, ggr 1,3 2,6 4,8 4,1 1,0
Soliditet, % 21 12 9 13 31

Personal
Medeltal årsanställda, st 71 69 62 65 70
Andel kvinnor, % 11 7 8 8 9
Nettoomsättning per årsanställd, tkr 2 586 2 462 2 349 2 134 2 617
Löneandel, % 73 90 100 200 99

Sysselsatt kapital: Summa tillgångar minskat med ej räntebärande avsättningar och skulder
Avkastning på sysselsatt kapital: Rörelseresultat plus ränteintäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital
Avkastning på eget kapital: Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen vid årets slut
Skuldsättningsgrad: Räntebärande avsättningar och skulder i relation till eget kapital vid årets slut
Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader
Operativt kassaflöde: Kassaflöde från den löpande verksamheten minus nettoinvesteringar i immateriella, materiella och långfristiga fordringar
Nettoinvesteringar: Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förändring i långfristig fordran
Bruttomarginal: Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till nettoomsättning
Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till nettoomsättning
Kapitalomsättningshastighet: Nettoomsättning i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital
Förädlingsvärde: Resultat efter finansiella poster adderat med löne- och pensionskostnader samt sociala avgifter
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Under räkenskapsåret 2002/2003 skedde en förändring i koncernens sammansättning, 
innebärande att bolaget blev nytt koncernmoderbolag och det tidigare koncernmoder-
bolaget, DGC Products AB (publ), ingår från det tillfället i koncernen som ett helägt 
dotterbolag. I ovan redovisade uppgifter för resultat, balansstruktur och nyckeltal 
har justering skett för de redovisningsmässiga konsekvenserna av denna förändring i 
DGCs legala struktur.  
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