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Styrelsen och verkställande direktören i DGC One AB 
(publ), org nr 556624-1732, med säte i Stockholm, får 
härmed avge årsredovisning för moderbolaget och 
koncernen avseende verksamhetsåret 2007, DGCs 17:e 
verksamhetsår.

Information om verksamheten
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer 
datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i eget 
nät till den svenska företagsmarknaden. Koncernens 
verksamheter bedrivs i fyra bolagiserade affärsområden; 
DGC Access AB org nr 556575-3042, DGC Solutions 
AB org nr 556583-6011, DGC Communications AB 
org nr 556675-6200 och DGC Products AB org nr 
556411-4808, samtliga med säte i Stockholm.

DGC Access – datakommunikationstjänster
DGC Access levererar datakommunikationstjänster 
till företagsmarknaden. Tjänsterna levereras i ett eget 
modernt nät utifrån egen infrastruktur i TeliaSoneras 
växelstationer över hela Sverige. Vi når därmed 
merparten av vår målmarknad i eget nät vilket har 
bidragit till att vi har vunnit strategiskt viktiga andelar av 
den svenska marknaden för IP-VPN-lösningar. Intäkterna 
baseras huvudsakligen på fleråriga driftavtal med kund. 
DGC Access externa intäkter för 2007 var 130 mkr och 
rörelseresultatet var 17,6 mkr.

DGC Solutions – systemdrift- och konsulttjänster
DGC Solutions driftar IT-system och funktioner åt 
företag. Merparten av intäkterna baseras på fleråriga 
driftavtal med kund. Tjänsterna levereras huvudsakligen 
från DGCs datacenter. Därutöver tillkommer 
konsultintäkter från design, drift och underhåll 
av lokala IT-infrastrukturlösningar hos kund. DGC 
Solutions externa intäkter för 2007 var 38,7 mkr och 
rörelseresultatet var 3,3 mkr.

DGC Communications – IP-telefonitjänster
DGC Communications levererar telefonitjänster över IP 
utifrån en centraliserad växel. Vi erbjuder en komplett 
växelfunktionalitet till företagsmarknaden där kunden 
tecknar avtal och köper funktionalitet efter behov. DGC 
Communications externa intäkter för 2007 var 4,1 mkr 
och rörelseresultatet var -7,5 mkr.

DGC Products – hårdvaruförsäljning
DGC Products säljer persondatorer och servrar 
samt licenser till koncernens företagskunder. DGC 
Products externa intäkter för 2007 var 50,1 mkr och 
rörelseresultatet var 2,2 mkr. 

DGC One 
Moderbolagets verksamhet omfattar koncern-
gemensamma stabs- och ledningsfunktioner och i stort 
sett all fakturering sker till dotterbolag. Moderbolagets 
omsättning uppgick till 19,3 mkr (12,4 mkr). 

Aktien och ägarförhållanden
DGC One AB hade per balansdagen emitterat 
6 617 700 aktier, alla med samma rättigheter. Aktien 
är ansluten till VPC och aktiekapitalet uppgår till 1 059 
tkr med ett kvotvärdet per aktie om 0,16 kr. Bolaget 
är registrerat hos Bolagsverket under bolagskategorin 
”publikt”. 

Bolaget ägs av DGCs grundare David Giertz (genom 
bolag), delar av styrelsen, verkställande direktören samt 
62 st av nuvarande och f.d. medarbetare. Det finns 

ingen bestämmelse i bolagets bolagsordning eller annat 
av bolaget eller huvudägaren träffat avtal som begränsar 
aktieägares rätt att överlåta aktierna. Per balansdagen 
ägde David Giertz och honom närstående 85,4% av 
aktierna i bolaget och den verkställande direktören, 
övriga i koncernledningen samt övriga i styrelsen 
tillhopa 5,0% av aktierna.
Bolaget hade per balansdagen utgivit 413 550 st 
teckningsoptioner till anställda och delar av styrelsen. 
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i 
bolaget.  

marknadens utveckling
DGC verkar primärt på marknaden för 
datakommunikationstjänster. Under flera år har ett 
stort teknikskifte skett från traditionella lösningar 
till IP-VPN-lösningar. Det har gynnat DGC som bara 
levererar sådana lösningar. DGC levererar också 
Internettjänster till företag och under 2007 har den 
marknaden karaktäriserats av stor prispress. Vidare 
levererar DGC drifttjänster och IP-telefonitjänster. IP-
telefoni har redan slagit igenom på privatmarknaden 
men företagsmarknaden, där DGC verkar, har ännu inte 
nått sitt genombrott.

Affärshändelser 2007
Verksamhetsåret 2007 var ett framgångsrikt år på 
många fronter, nedan följer ett urval av viktiga händelser 
under året:

 I april tecknade vi ett helhetsavtal med butikskedjan 
Glitter omfattande datakommunikations-, drift- och 
telefonitjänster till ca 200 butiker i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland. 

 I april utsågs också DGC till Sveriges fjärde 
bästa arbetsplats bland medelstora företag av 
undersökningsbolaget Great Place To Work Institute. 

 I maj förlängde Däckia sitt avtal från 2002 med 
ytterligare fyra år, avtalet omfattar drift- och 
datakommunikationstjänster till ett sextiotal 
däckverkstäder i hela Sverige. 

 I maj blev DGC också utvalda, som ett av fem 
företag i Sverige och ett av 200 företag i världen, att 
delta i Microsofts utvecklingsprogram ”TAP” för nya 
Windows Longhorn Server. 

 I juni valde butikskedjorna Dialect, med ca 70 
butiker, samt Stjärnurmakarna, med ca 140 butiker 
DGC som sin datakommunikationsleverantör. I 
juni hade vi också levererat datakommunikation till 
Bravidas drygt 170 verksamhetsställen i Norden.

 I juli vann vi datakommunikationsavtalet med Dina 
försäkringar med ca 75 kontor. 

 I augusti valde butikskedjan Scorett en driftlösning 
från DGC för sina ca 55 butiker. 

 I september genomförde DGC ett förvärv av 
kundbas och verksamhet i IP-telefonibolaget 
Affecta. Förvärvet var ett led i DGCs satsning på 
IP-telefonitjänster. 

 I oktober tecknade Åhléns ett för oss rekordstort 
avtal omfattande en datakommunikationslösning 
till samtliga butikskedjor och varuhus inom 
Åhlénsgruppen, på sikt ca 400 butiker.  

 I november tecknade vi ett avtal med det norska 
broadcastingteknikbolaget Media Netwerk om 
att leverera ett 100 Mbit/s fibernät till samtliga 
ishockeyarenor i den svenska Elitserien. Beställare 
var svenska Dream Team Production som 
producerar samtliga sändningar från Elitserien och 
distribuerar dessa via DGCs fibernät till TV-kanalerna.

FöRVAltNINGSBERättElSE
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Nettoomsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret 2007 
uppgick till 223 mkr varav tjänsteintäkterna utgjorde 
173 mkr. Rörelseresultatet blev 16 mkr och årets 
resultat efter skatt blev 10 mkr. 
  Tillväxten i våra tjänsteintäkter är fortsatt hög 
och det har lett till ett väsentligt bättre rörelseresultat 
2007 än föregående år. Till absolut största del är våra 
tjänsteintäkter avtalsbundna under flera år vilket skapar 
god trygghet i vår fakturering. Rörelsemarginalen 
inom vår datakommunikationsverksamhet blev mycket 
god (13%). Den mer konjunkturkänsliga försäljningen 
av konsulttjänster och produkter gynnades av den 
ekonomiska tillväxten 2007 och utvecklades bra. Att 
det tar tid att bygga upp avtalsintäkter, och att det kan 
kosta mycket pengar, blev vår telefoniverksamhet 
en påminnelse om under 2007. 7,5 miljoner i förlust 
påverkade koncernens totala resultat med lika mycket. 
Vi går nu in i 2008 med högre avtalsintäkter och 
resultatet i telefoniverksamheten förväntas därför att 
bli bättre än 2007.   

kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
i koncernen uppgick under 2007 till 28 mkr. 
Koncernens totala investeringar uppgick till 
38 mkr och har väsentligen skett inom DGCs 
tjänsteverksamheter och till mindre del i 
moderbolaget. Investeringarna i materiella 
anläggningstillgångar 2007 uppgick till  
15 mkr, varav 8 mkr avsåg investeringar finansierade 
genom leasingavtal. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 23 mkr och avsåg 
huvudsakligen tekniska installationer i samband med 
växelstations- och kundinstallationer i nätet. 

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel den 31 december 
2007 uppgick till 17 mkr. Likvida medel avser 
tillgodohavanden hos bank. De räntebärande 
skulderna ökade med 10 mkr till 30 mkr. Ökningen 
avser huvudsakligen finansiella leasingavtal för 
investeringar i materiella anläggningstillgångar. Det 
egna kapitalet uppgick per balansdagen till 31 mkr  
(20 mkr) och soliditeten var 23% (17%). 

personal
Genomsnittligt antal anställda i koncernen uppgick till 
89 (94), varav andelen kvinnor var 11% (11%). Antalet 
anställda vid årets in- och utgång var 90 respektive 
82. Personalminskningen är ett led i koncernens 
satsning på ökad produktivitet.
  Genomsnittligt antal anställda i moderbolaget var 
10 (10) varav andelen kvinnor var 30% (20%). Övriga 
uppgifter beträffande anställda och ersättningar till 
ledande befattningshavare framgår av noterna 5, 17 
och 34.

Risk och omvärldsfaktorer
Vi gör bedömningen att följande två risker/
omvärldsfaktorer är av särskild betydelse för DGCs 
utveckling av verksamhet, resultat och finansiell 
ställning.

Konkurrens
DGC är verksamt i en starkt konkurrensutsatt 
bransch, framförallt inom datakommunikation. 
DGCs viktigaste konkurrenter är före detta nordiska 

telefonmonopolen TeliaSonera, TDC och Telenor. 
DGC har hittills vuxit och vunnit marknadsandelar 
på datakommunikationsmarknaden, men ökad 
konkurrens från dessa operatörer kan leda till 
ökad prispress och förlorade marknadsandelar för 
DGC, vilket kan ha betydande negativ inverkan på 
koncernens utveckling.

Lagstiftning och reglering
DGCs verksamhet inom datakommunikation och 
telefoni är till stor del beroende av tillgång till tjänster 
som TeliaSonera enligt reglering skall erbjuda 
marknaden. Förändringar i lagstiftning eller politiska 
beslut kan således negativt påverka DGCs möjlighet 
att bedriva eller utveckla sin verksamhet.

Förutsättningar för framtiden
Koncernens fortsatta fokus är tillväxt inom 
datakommunikations-, drift- och telefonitjänster. 
Bolaget är väl positionerat för tillväxt med 
en stark kundbas, ett konkurrenskraftigt 
datakommunikationsnät och hög kompetens i att 
leverera lösningar till företagsmarknaden som också 
omfattar drift- och telefonilösningar. Under kommande 
verksamhetsår förväntas också resultatet i vår IP-
telefonisatsning förbättras.

Väsentliga händelser efter balansdagen
I januari 2008 avtalade bolaget om att påbörja en 
noteringsgranskning för OMX Nordic Exchange 
Stockholms räkning med anledning av styrelsens 
avsikt att notera bolaget på OMX Nordiska lista.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att inför årsstämma 
bl.a. framlägga förslag till val av styrelse. 
Valberedningen består av styrelsens ordförande 
och bolagets huvudägare där styrelsens ordförande 
är sammankallande. Sammantaget representerar 
valberedningen över 80% av rösterna i bolaget.

Årsstämma
Årsstämma avhålles den 22 april 2008 kl 14.00 i 
bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm. 
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse 
att avhandlas på årsstämman hålles tillgängliga på 
bolagets kontor två veckor före stämman. Handlingar 
tillsändes den aktieägare som uppger sin adress till 
bolaget genom e-postadress bolagsstamma@dgc.se 
eller DGC One AB, att: bolagsstämma, Box 23116, 104 
35 Stockholm.

Rapporter 2008
Årsredovisning och pressmeddelanden hålles 
tillgängliga på bolaget och på DGC hemsida,  
www.dgc.se 

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande:
 
Överkursfond 918 081 kr
Balanserade resultat 1 501 976 kr
Årets resultat     17 420 kr 
Summa  2 437 477 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till 
stämmans förfogande, 2 437 477 kr, balanseras i ny 
räkning.

FöRVAltNINGSBERättElSE, FORtS.
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RESultAtRäkNING 2007 maj-dec 2006 2005/2006 2004/2005 2003/2004
12 månader 8 månader 12 månader 12 månader 12 månader

Nettoomsättning per affärsområde
 Datakommunikationstjänster 130 010 71 242 95 469 74 881 44 056
 Systemdrift- och konsulttjänster 38 700 20 697 25 123 20 714 18 486
 Telefonitjänser 4 128 745
Nettoomsättning exklusive  
produktförsäljning 172 838 92 684 120 592 95 595 62 542

 Produktförsäljning 50 106 37 347 57 121 88 018 107 303
Nettoomsättning totalt 222 944 130 031 177 713 183 613 169 845

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 42 830 17 951 24 435 23 777 11 371
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 16 162 2 783 12 723 14 740 6 019
Resultat före skatt 13 998 2 206 12 191 13 388 3 702

kASSAFlöDE 2007 maj-dec 2006 2005/2006 2004/2005 2003/2004

Från den löpande verksamheten 27 644 35 525 23 876 20 907 6 818
Nettoinvesteringar -30 076 -24 452 -21 006 -9 904 -7 621
Operativt kassaflöde -2 432 11 073 2 870 11 003 -803

NyCkEltAl

EBITDA-marginal, % 19,2 13,8 13,7 12,9 6,7
EBIT-marginal, % 7,2 2,1 7,2 8,0 3,5
Nettomarginal, % 4,5 1,2 4,8 5,0 1,5

Avkastning på sysselsatt kapital, % 31,7 7,3 32,1 40,5 18,6
Avkastning på eget kapital, % 39,1 7,3 43,3 68,0 35,4

Nettoskuld, tkr 13 260 3 784 10 434 8 513 20 560
Soliditet, % 23 17 24 21 12
Skuldsättningsgrad, ggr 0,96 1,00 0,80 1,30 2,58
Räntetäckningsgrad, ggr 7,31 4,41 18,37 8,59 2,40

Antal anställda vid periodens slut, st 82 90 86 70 68
Genomsnittligt antal årsanställda, st 89 94 76 71 69

Data per aktie, kr

Resultat per aktie* 1,53 0,23 1,29 1,49 0,42
Utdelning per aktie (avs räkenskapsåret)  -  - 0,28 0,28 -

Genomsnittligt antal aktier, st** 6 617 700 6 617 700 6 617 700 6 249 150 6 249 150

Uppgifterna i femårsöversikten baseras på redovisade värden för respektive räkenskapsår. Maj-dec 2006 är dock omräknade enligt IFRS redovisning-
sprinciper. Räkenskapsåret 2005/2006 ändrade koncernen princip för redovisning av kostnader för försäljningsprovisioner varför full jämförbarhet ej 
föreligger för räkenskapsåren före 2005/2006.
* Bolagets aktier är inte noterade varför någon utspädningseffekt ej kan beräknas
** Genomsnittligt antal aktier omräknat för fondemission i november 2005

FEmÅRSöVERSIkt, kONCERNEN
 
Belopp i tkr (om inte annat anges)
Uppgifterna för 2003/2004 - 2005/2006 är ej omräknade enligt IFRS redovisningsprinciper

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 och materiella 
anläggningstillgångar

Nettoinvesteringar: Nettot av inköp och försäljningspris av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar

Nettoskuld: Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus 
finansiella tillgångar inkl likvida medel

Resultat per aktie: Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal 
aktier under året

Nettomarginal: Årets resultat i procent av nettoomsättning

EBItDA-marginal: Rörelseresultat före avskrivningar i procent av årets 
nettoomsättning.

EBIt-marginal: Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av årets 
nettoomsättning
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RESultAtRäkNINGAR FöR kONCERNEN
 
Belopp i tkr (om inte annat anges)

Not
2007-01-01
2007-12-31

2006-05-01
2006-12-31

12 månader 8 månader

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 7 222 944 130 031
Övriga rörelseintäkter 8 222 173
Summa rörelseintäkter  223 166 130 204

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -45 160 -32 794
Övriga externa kostnader 14, 9 -74 915 -40 769
Personalkostnader 17 -60 261 -38 690
Avskrivningar 21, 22 -26 668 -15 168
Summa rörelsens kostnader -207 004 -127 421

RöRElSERESultAt  16 162 2 783

Ränteintäkter  54 70
Räntekostnader  -2 218 -647
Finansnetto -2 164 -577

RESultAt FöRE SkAtt  13 998 2 206

Skatt 12 -3 871 -707

ÅREtS VINSt 10 127 1 499

Något minoritetsintresse föreligger inte

AktIEINFORmAtION

Antal aktier vid periodens in- och utgång, st 6 617 700 6 617 700
Genomsnittligt antal aktier, st 6 617 700 6 617 700
Vinst per aktie, uttryckt i kronor 1,53 0,23
Bolagets aktier är inte noterade varför någon utspädningseffekt ej kan beräknas

Noterna på sidorna 14-24 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning
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BAlANSRäkNINGAR FöR kONCERNEN
 
Belopp i tkr (om inte annat anges)

Not 2007-12-31 2006-12-31

tIllGÅNGAR
Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar 22 41 132 30 957
Materiella anläggningstillgångar 21 24 827 24 210
Uppskjutna skattefordringar 15 388 1 488
Andra fordringar  10 10
Summa anläggningstillgångar  66 357 56 665

 
Omsättningstillgångar

Varulager   - 216
Kundfordringar 13, 20 38 089 34 575
Aktuella skattefordringar  1 012 168
Övriga fordringar 2 946 2 781
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 13 527 10 526
Likvida medel 16 827 16 568
Summa kortfristiga fordringar  72 401 64 834

SummA tIllGÅNGAR 138 758 121 499

EGEt kApItAl OCH SkulDER
Eget kapital   

Aktiekapital 1 059 1 059
Övrigt tillskjutet kapital 933 15
Balanserad vinst inkl årets resultat 29 420 19 293
Summa eget kapital 31 412 20 367

   
långfristiga skulder   

Räntebärande skulder 16 4 362 2 933
Uppskjutna skatteskulder 15 2 744 2 460
Summa långfristiga skulder 7 106 5 393

kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 16 25 725 17 419
Leverantörsskulder 28 494 30 720
Aktuella skatteskulder  4 262 2 326
Övriga skulder 4 409 9 534
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 37 350 35 500
Avsättningar  - 240
Summa kortfristiga skulder 100 240 95 739

   
SummA EGEt kApItAl OCH SkulDER 138 758 121 499

Uppgift om ställda säkerheter, se not 20.
Inga eventualförpliktelser föreligger i koncernen.

Noterna på sidorna 14-24 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning
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FöRäNDRINGAR AV kONCERNENS EGEt kApItAl
 
Belopp i tkr (om inte annat anges)

Aktiekapital

övrigt 
tillskjutet

kapital
Balanserad 

vinst
Summa

eget kapital
 
Ingående balans 2006-05-01 1 059 15 19 647 20 721

Årets resultat 1 499
Summa redovisade intäkter och kostnader 1 499 1 499

Aktieutdelning  -1 853 -1 853

utgående balans 2006-12-31 1 059 15 19 293 20 367

Ingående balans 2007-01-01 1 059 15 19 293 20 367

Årets resultat 10 127
Summa redovisade intäkter och kostnader  10 127 10 127

Premie teckningsoptioner 918 918
    
utgående balans 2007-12-31 1 059 933 29 420 31 412

Aktiekapitalet är fördelat på 6 617 700 (6 617 700) aktier med kvotvärde 0,16 kr (0,16 kr). Alla aktier har samma rättigheter.
Utdelning per aktie avseende maj-dec 2006 var 0 kr (avseende 2005/2006 0,28 kr). Ingen utdelning är föreslagen till årsstämman 2008. 
Bolaget har under 2007 utgivit 413 550 st teckningsoptioner till anställda och delar av styrelsen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i 
bolaget, se not 5. Före 2007 hade bolaget inte utgivit teckningsoptioner.

DGCs kapital utgörs av eget och lånat kapital. Bolagets syfte är att till aktieägarna skapa värdeökning av det 
kapital bolaget förvaltar och det är styrelsens ambition att lämna utdelning till aktieägarna efter beaktande av 
investeringsbehov, likviditet och ekonomisk ställning. Målsättningen är att dela ut 20-30 procent av nettovinsten. 
Det finns idag inga andra externa kapitalkrav än vad som framgår av Aktiebolagslagen. 

Noterna på sidorna 14-24 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning
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kASSAFlöDESANAlySER FöR kONCERNEN
 
Belopp i tkr (om inte annat anges)

2007-01-01
2007-12-31

2006-05-01
2006-12-31

 12 månader 8 månader

kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 16 163 2 783
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, se spec. nedan 27 222 14 310
Summa 43 385 17 093

Erhållen ränta 54 83
Erlagd ränta -1 328 -658
Betald skatt -1 395 -153

kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital 40 716 16 365

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager - 106
Förändring kortfristiga ej räntebärande fordringar -6 681 -12 885
Förändring kortfristiga ej räntebärande skulder -6 391 31 939
Summa förändringar i rörelsekapital  -13 072 19 160

kassaflöde från den löpande verksamheten 27 644 35 525

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar* -7 355 -4 922
Avyttringar av materiella anläggningstillgångar - 119
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -22 691 -19 649
Nettoförändring långfristig fordran - -10
kassaflöde från investeringsverksamheten -30 046 -24 462

Finansieringsverksamheten

Betalning för utgivna teckningsoptioner 918  -
Upptagna lån 6 831 5 164
Amortering av leasingskuld -5 088 -2 662
Amortering av lån - -1 410
Utbetald utdelning - -1 853
kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 661 -761

Årets kassaflöde 259 10 302

Förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 16 568 6 266
Likvida medel vid årets slut 16 827 16 568

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 26 668 15 168
Förändring garantiriskreserv -240 -875
Kostnadsföring reservdelslager 216 -
Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 578 17
Summa 27 222 14 310

* Investeringar avseende tillgångar som brukas enligt avtal om finansiell leasing uppgick till  -7 992 tkr (-3 213 tkr). Dessa redovisas inte i kassaflödet.

Noterna på sidorna 14-24 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning
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RESultAtRäkNINGAR FöR mODERBOlAGEt
 
Belopp i tkr (om inte annat anges)

Not
2007-01-01
2007-12-31

2006-05-01
2006-12-31

12 månader 8 månader

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 27 19 042 12 343
Övriga rörelseintäkter 28 222 85
Summa rörelseintäkter  19 264 12 428

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 29 -8 664 -5 465
Personalkostnader 34 -9 863 -6 491
Avskrivningar 39, 40 -767 -458
Summa rörelsens kostnader -19 294 -12 414

RöRElSERESultAt  -30 14

Ränteintäkter  356 35
Räntekostnader  -211 -35
Finansnetto 145 0

RESultAt EFtER FINANSNEttO  115 14

Bokslutsdispositioner 10
Skatt 33 -98 -20

ÅREtS VINSt 17 4

Noterna på sidorna 25-26 utgör en integrerad del av denna redovisning
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BAlANSRäkNINGAR FöR mODERBOlAGEt
 
Belopp i tkr (om inte annat anges)

Not 2007-12-31 2006-12-31

tIllGÅNGAR
Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar 40 1 269 1 559
Immateriella anläggningstillgångar 39 1 014 966
Andelar i koncernföretag 41 3 450 3 450
Summa anläggningstillgångar  5 733 5 975

 
Omsättningstillgångar

Kundfordringar - 332
Fordran på koncernföretag 7 817 4 600
Aktuella skattefordringar - 31
Övriga fordringar 151 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 1 768 1 171
Likvida medel 0 482
Summa kortfristiga fordringar  9 736 6 616

   
SummA tIllGÅNGAR 15 469 12 591

EGEt kApItAl OCH SkulDER
Bundet eget kapital   

Aktiekaptial 1 059 1 059
Reservfond 45 45
Summa bundet eget kapital 1 104 1 104

   
Fritt eget kapital

Överkursfond 918 - 
Balanserad vinst 1 502 1 498
Årets resultat 17 4
Summa fritt eget kapital 2 437 1 502

Summa eget kapital 3 541 2 606

Obeskattade reserver 190 190

kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 32 5 212 -
Skulder till koncernföretag 1 641 89
Leverantörsskulder 2 216 1 682
Aktuella skatteskulder  193 -
Övriga skulder 656 5 850
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 1 819 2 174
Summa kortfristiga skulder 11 737 9 795

  
SummA EGEt kApItAl OCH SkulDER 15 469 12 591

Uppgift om ställda säkerheter, se not 37.
Uppgift om ansvarsförbindelser, se not 38.

Noterna på sidorna 25-26 utgör en integrerad del av denna redovisning
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FöRäNDRINGAR AV mODERBOlAGEtS EGEt kApItAl
 
Belopp i tkr (om inte annat anges)

Antal aktier Aktiekapital Reservfond överkursfond
Balanserad 

vinst
Summa  

eget kapital

Ingående balans 
2006-05-01 6 617 700 st 1 059 45 3 351 4 455

Årets resultat  4
Summa redovisade 
intäkter och kostnader 4 4

Aktieutdelning  -1 853 -1 853
 

utgående balans 
2006-12-31 6 617 700 st 1 059 45 1 502 2 606

 
Ingående balans 
2007-01-01 6 617 700 st 1 059 45 1 502 2 606

Årets resultat 17
Summa redovisade 
intäkter och kostnader 17 17

Premie teckningsoptioner  918 918
 

utgående balans  
2007-12-31 6 617 700 st 1 059 45 918 1 519 3 541

Aktiekapitalet är fördelat på 6 617 700 (6 617 700) aktier med kvotvärde 0,16 kr (0,16 kr). Alla aktier har samma rättigheter.
Utdelning per aktie avseende maj-dec 2006 var 0 kr (avseende 2005/2006 0,28 kr). Ingen utdelning är föreslagen till årsstämman 2008. 
Bolaget har under 2007 utgivit 413 550 st teckningsoptioner till anställda och delar av styrelsen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i 
bolaget, se not 5. Före 2007 hade bolaget inte utgivit teckningsoptioner.

Noterna på sidorna 25-26 utgör en integrerad del av denna redovisning
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kASSAFlöDESANAlySER FöR mODERBOlAGEt
 
Belopp i tkr (om inte annat anges)

2007-01-01
2007-12-31

2006-05-01
2006-12-31

 12 månader 8 månader

kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -30 14
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, se spec. nedan 774 559
Summa 744 573

Erhållen ränta 356 49
Erlagd ränta -212 -44
Betald skatt 127 19

kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 1 015 597

Förändringar i rörelsekapital

Förändring kortfristiga ej räntebärande fordringar -3 632 -166
Förändring kortfristiga ej räntebärande skulder -3 463 5 888
Summa förändringar i rörelsekapital  -7 095 5 722

kassaflöde från den löpande verksamheten -6 080 6 319

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -307 -87
Avyttringar av materiella anläggningstillgångar 2
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -225 -541
kassaflöde från investeringsverksamheten -532 -626

Finansieringsverksamheten

Betalning för utgivna teckningsoptioner 918  -
Upptagna lån 5 212 -
Amortering av lån - -9 602
Utbetald utdelning -1 853
kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 130 -11 455

Årets kassaflöde -482 -5 762

Förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 482 6 244
Likvida medel vid årets slut 0 482

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 767 458
Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 101
Summa 774 559

Noterna på sidorna 25-26 utgör en integrerad del av denna redovisning
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NOt 1 - REDOVISNINGS- OCH 
VäRDERINGSpRINCIpER

Moderbolaget DGC One AB (publ), org nr 556624-1732, 
är ett i Sverige registerat bolag med säte i Stockholms 
län och kommun. Bolagets adress är Box 23116, 104 35 
Stockholm och bolagets fasta driftsställe är beläget på 
Sveavägen 145 i Stockholm.

Allmänna redovisningsprinciper
DGC One ABs koncernredovisning har upprättats 
i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) och tolkningsuttalanden 
från International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) såsom de har antagits av EG-
kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har   
Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 
1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner 
tillämpats i förtid.  Denna årsredovisning är den första 
som bolaget upprättat baserad på IFRS, och som utan 
förbehåll följer dessa redovisningsprinciper. I samband 
med övergången har bolaget tillämpat IFRS 1 Första 
gången IFRs tillämpas.
  Moderbolaget tillämpar samma redovisnings-
principer som koncernen utom i de fall som anges 
under avsnittet moderbolagets redovisningsprinciper. 
  Koncern- och årsredovisningen är avgiven i 
tusentals svenska kronor (tkr) om inte annat anges 
och avser perioden 1 januari – 31 december för 
resultaträkningsrelaterade poster. Jämförelseåret i 
denna redovisning utgjorde ett förkortat räkenskapsår 
(8 månader) och avser perioden 1 maj – 31 december. 
Skälen till att jämförelseåret är förkortat är att få en 
bättre jämförbarhet med andra bolag genom att 
byta till kalenderår. Balansräkningsrelaterade poster 
avser förhållandet den 31 december. Koncernens 
rapporteringsvaluta är svenska kronor.

övergången till IFRS 
Övergången till redovisning enligt IFRS har för 
koncernen redovisats i enlighet med IFRS 1 och 
framgår av not 24. 
  Enligt övergångsreglerna i IFRS 1 har 
jämförelseåret maj-december 2006 omräknats i 
enlighet med nya redovisningsprinciper. Tidpunkten 
för övergången till IFRS, i vilken bolaget upprättat 
fullständig jämförande information, är således per 
den 1 maj 2006. Övergången till IFRS från tidigare 
redovisningsprinciper har inte påverkat bolagets 
finansiella ställning, resultat eller kassaflöden. Vid 
övergången till IFRS har som framgår av not 24 
däremot observerats fel som uppkommit enligt tidigare 
redovisningsprinciper. 
  Bolagets tidigare avgivna årsredovisningar har 
upprättats enligt ÅRL och Bokföringsnämndens 
normgivning, men bolaget har också tidigare valt 
att för tillämpliga delar av redovisningen tillämpa 
Redovisningsrådets rekommendationer och dess 
akutgrupps uttalanden. 

Framtida ändringar av redovisningsprinciper
Nedan förtecknas de nya standarder och uttalanden 
som skall tillämpas för kalenderåret 2008 eller senare. 
DGC tillämpar inga av dessa nya standarder och 
uttalanden i förtid och vilka eventuella effekter dessa 
ger på DGCs koncernredovisning fr.o.m 2008 är under 
utredning.

IFRS 8 Rörelsesegment
Denna standard innehåller upplysningskrav avseende 
koncernens rörelsesegment och ersätter kravet 
att definiera primära och sekundära segment för 
koncernen baserade på rörelsegrenar och geografiska 
områden. IFRS 8 skall tillämpas för räkenskapsår som 
börjar 1 januari 2009 eller senare. 
  En preliminär bedömning är att denna standard 
inte kommer att påverka DGC:s finansiella rapportering 
avseende segmentsindelning.

Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Standarden har omarbetats för att öka värdet av 
infomationen i de finansiella rapporterna. Bland annat 
skall eget kapital-transaktioner med ägare presenteras i 
en egen räkning medan övriga transaktioner direkt mot 
eget kapital presenteras antingen som en fortsättning 
på resultaträkningen eller i en separat räkning. Den 
omarbetade IAS 1 skall tillämpas för räkenskapsår som 
börjar 1 januari 2009 eller senare. 

Omarbetad IAS 23 Lånekostnader
Standarden kräver aktivering av lånekostnader när 
dessa hänför sig till tillgångar som med nödvändighet 
tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd 
användning eller försäljning.  Den omarbetade IAS 23 
skall tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 
2009 eller senare. 
  En preliminär bedömning är att ändrad standard 
inte kommer att påverka DGCs finansiella rapportering.

IFRIC 11 IFRS 2 - Transaktioner med egna aktier,  
även koncerninterna 
Uttalandet kräver att avtal där en anställd tilldelas rätt 
till ett företags egetkapitalinstrument skall redovisas 
som aktierelaterade ersättningar som regleras 
med egetkapitalinstrument även om bolaget köper 
instrumentet från en utomstående part eller om 
aktieägarna tillhandahåller de egetkapitalinstrument 
som behövs. IFRIC 11 skall tillämpas för räkenskapsår 
som börjar 1 mars 2007 eller senare. 

IFRIC 12 Service Concession Arrangements*
Uttalandet avser operatörer som har koncessioner 
för samhällsservice och beskriver redovisningen 
av förpliktelser och rättigheter som erhållits i 
koncessionsavtal för samhällsservice. IFRIC 12 skall 
tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2008 
eller senare.
  En preliminär bedömning är att denna tolkning 
inte kommer att påverka DGCs finansiella rapportering.

IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes*
Uttalandet kräver att belöningar från 
kundlojalitetsprogram redovisas som en särskild 
komponent i den försäljningstransaktion där de 
tilldelas och att dess andelar av erhållna ersättningar 
beräknade till verkligt värde redovisas som förutbetald 
intäkt och intäktsförs över de perioder då åtagandet 
fullgörs. IFRIC 13 skall tillämpas för räkenskapsår som 
börjar 1 juli 2008 eller senare.

IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined  
Benefit Asset, Minimum FundingRequirements  
and their Interaction*
Uttalandet behandlar frågan hur tillgångstak 
och minsta fondering enligt förmånsbestämda 
pensionsplaner skall beräknas enligt IAS 19 

NOtER kONCERNEN 

*  Den officiella svenska översättningen är ännu inte tillgänglig för denna standard och  
 dessa uttalanden och av den anledningen används den engelska titeln.
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Ersättningar till anställda. IFRIC 14 skall tillämpas för 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2008 eller senare.
  En preliminär bedömning är att denna tolkning inte 
kommer att påverka DGC:s finansiella rapportering, då 
förmånsbestämda pensionsplaner ej tillämpas inom 
koncernen.

DGCs redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats 
när denna redovisning upprättats anges nedan.    
  Tillgångar och skulder har värderats till historiska 
anskaffningsvärde. 

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Moderbolaget har inte förvärvat 
något av dotterbolagen utan dessa har samtliga 
grundats av moderbolaget (eller annat koncernbolag) 
när respektive verksamhet började bedrivas. 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de 
företag som framgår av not 41, i vilka moderbolaget 
äger samtliga aktier. 

Transaktioner inom koncernen
Försäljning inom koncernen sker huvudsakligen enligt 
kostnadsbaserad prissättning. Några interna resultat av 
betydelse uppkommer därför inte vid försäljning mellan 
koncernbolagen.  
  Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter 
och kostnader som uppkommer från koncerninterna 
transaktioner mellan företagen inom koncernen, 
eliminieras i sin helhet vid upprättandet av 
koncernredovisningen.

Obeskattade reserver
Vid upprättande av koncernbalansräkningen har 
obeskattade reserver i koncernbolagen uppdelats i två 
delar, dels en uppskjuten skatteskuld beräknad utifrån 
aktuell skattesats och som redovisas som avsättning 
i balansräkningen, dels en kapitalandel som redovisas 
som balanserade vinstmedel i eget kapital.

Rapportering för segment
Ett segment är generellt en redovisningsmässigt 
identifierbar del av koncernen som tillhandahåller varor 
eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor och tjänster 
inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt 
område), som är utsatta för risker och möjligheter som 
skiljer sig från andra segment.
  Koncernens primära segment är rörelsegrenar, 
vilket också är den indelningsgrund som motsvaras 
av DGCs affärsområden, vilka också organiserats i 
egna juridiska enheter. Koncernen redovisas i följande 
rörelsegrenar/affärsområden:

 DGC Access, datakommunikationstjänster
 DGC Solutions, systemdrift och konsulttjänster
 DGC Communications, telefonitjänster
 DGC Products, försäljning varor

Koncernens försäljning sker huvudsakligen inom 
Sverige och något sekundärt geografiskt segment 
föreligger inte.

Resultaträkningens uppställningsform
DGC redovisar resultatet enligt en kostnadsslagsindelad 
resultaträkning.

Intäktsredovisning
Koncernens nettoomsättning omfattar försäljning av 

tjänster och varor. Tjänsteförsäljningen uppkommer 
huvudsakligen genom fleråriga avtal för leverans av 
datakommunikation, systemdrift och telefonitjänster. 
Därutöver tillkommer försäljning av konsulttjänster.  
  Den avtalsbaserade tjänsteförsäljningen inom 
datakommunikation, systemdrift och telefoni faktureras 
kunden kvartalsvis i förskott och redovisas som intäkt 
när tjänsten levereras. 
  Konsultförsäljning baseras huvudsakligen på utfört 
arbete och redovisas som intäkt efter utfört arbete.
   Försäljningen av varor sker vanligtvis genom 
direktleveranser från distributör/grossist till kund och 
försäljningen intäktsredovisas när leverans sker till kund. 
  Redovisning av belopp för koncernens olika 
rörelsegrenar framgår av not 7.

Nedskrivningar
Det redovisade värdet för koncernens tillgångar 
med undantag för uppskjutna skattefordringar 
prövas per balansdagen för att bedöma om det finns 
nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation 
föreligger beräknas tillgångens återvinningsvärde, 
vilket avser det högre av tillgångens verkliga värde 
minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Nyttjandevärdet avser ett diskonterat värde av de 
uppskattade framtida in- och utbetalningar som 
tillgången ger upphov till.  

Finansiella leasingavtal
När leasingavtal innebär att koncernen, 
som leasetagare, i allt väsentligt åtnjuter de 
ekonomiska fördelarna och bär de ekonomiska 
riskerna som är hänförligt till leasingobjektet, 
redovisas dessa i koncernens balansräkning som 
anläggningstillgång respektive kort- och långfristig 
skuld. Anskaffningskostnad för leasingobjekt som 
brukas enligt avtal om finansiell leasing upptas till 
det lägsta av verkligt värde vid anskaffningstillfället 
eller nuvärdet av minimileaseavgifterna och skrivs av 
genom värdeminskingsavdrag enligt samma principer 
som för egenägda anläggningstillgångar. Skulden vid 
leasingavtalets början upptas till samma belopp som 
anskaffningskostnaden. Minimileasavgifterna fördelas 
mellan amortering och ränta på den utestående 
skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden 
så att varje redovisningsperiod belastas med ett 
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under 
respektive period redovisade skulden. Vid beräkning 
av nuvärdet av minileaseavgifterna används DGCs 
marginella låneränta och variabla avgifter kostnadsförs i 
de perioder de uppkommer.
  Samtliga leasingobjekt, och till dessa eventuella 
kvartstående leasingskulder, som redovisas enligt ovan 
brukas i själva driften av verksamheten.

Operationella leasingavtal
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och 
fördelar som förknippas med ägandet ej faller 
på koncernen klassificeras som operationella 
leasingavtal. Leasingavgifter, och eventuella förmåner 
i samband med tecknandet av ett avtal, avseende 
operationella leasingavtal redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen och fördelas linjärt över respektive 
avtals löpperiod. Kostnader för operationella leasingavtal 
avser främst hyresavtal för lokal samt tjänstebilar.     

Ersättningar till anställda - Pensioner 
Pensionsplaner, som för samtliga anställda inom 
koncernen är avgiftsbestämda, kostnadsförs i den 
period de avser. Beträffande till livförsäkringsbolaget 

NOtER kONCERNEN, FORtS.
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betalda pensionsavgifter, den anställdes ålder vid 
inträde i pensionsplanen, efterlevandesskydd mm 
följer koncernen principerna i överenskommelsen 
om förändringar i ITP-planen (avdelning 1) från april 
2006 mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Koncernens 
betalningar av kostnaden för pensioner framgår av not 
17.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader i resultaträkningen 
består huvudsakligen av ränteintäkter på bankmedel 
och fordringar samt räntekostnader på lån, inkl räntedel i 
finansiella leasingavtal.

Lånekostnader   
Lånekostnader belastar resultatet i den period 
de uppkommer och inräknas till ingen del i 
anskaffningsvärdet på tillgångar. Räntekomponenten 
i finansiella leasingbetalningar är redovisad i 
resultaträkningen genom effektivräntemetoden. 
Effektivräntan är den ränta som diskonterar de 
uppskattade framtida utbetalningarna under det 
finansiella leasingavtalets löptid.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom i 
fall där underliggande transaktion redovisas direkt mot 
eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt beskattningsår och eventuell justering 
av skatt avseende tidigare beskattningsår. Aktuell 
skatt beräknas enligt den skattesats som gäller vid 
taxeringen. I balansräkningen redovisas skattefordran 
eller skatteskuld för aktuell skatt som kortfristig. 

Uppskjuten skatt
I balansräkningen redovisas uppskjutna skatteskulder 
och skattefordringar för alla temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden för 
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga 
avdrag eller underskott. Uppskjutna skatteskulder 
och skattefordringar beräknas utifrån den förväntade 
skattesats vid tidpunkten för återföring av den 
temporära skillnaden och har för såväl det aktuella året 
som jämförelseåret beräknats till 28%. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas endast i den mån de bedöms 
kunna utnyttjas. Upplysningar om belopp för uppskjuten 
skattefordran respektive skatteskuld lämnas i not 15. 
 
Klassificering av tillgångar och skulder
Inom koncernen fördelas tillgångar och skulder på 
kort- respektive långfristiga. Långfristiga tillgångar och 
skulder utgörs i huvudsak av belopp som förväntas 
förfalla till betalning efter ett år räknat från balansdagen. 
Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning 
inom ett år räknat från balansdagen. 
 
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar delas i not 22 
in i ”tekniska installationer”, ”licensrättigheter”, 
”programvaror” och ”övrig immateriell tillgång”. Ingen 
del av de immateriella anläggningstillgångarna är internt 
upparbetad och anskaffningsvärdet för de immateriella 
anläggningstillgångar utgörs uteslutande av dess 
inköpspris. 
  De immateriella anläggningstillgångarna 
redovisas som tillgång i balansräkningen om det är 

sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för planenliga avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan 
på immateriella anläggningstillgångar är baserade på 
beräknade nyttjandeperioder och avskrivning sker 
linjärt. Samtliga immateriella anläggningstillgångar 
bedöms ha en begränsad nyttjandeperiod och skrivs 
av genom årliga värdeminskningsavdrag med följande 
avskrivningssatser:

 Tekniska installationer  10%-33% 
 Licensrättigheter 20%-33%
 Balanserade utgifter för programvaror         20%
 Övrig immateriell tillgång          50%

Balanserade utgifter för tekniska installationer avser de 
utgifter koncernen har för etableringar i telestationer 
och nätutbyggnad i övrigt av verksamhetens accessnät 
samt som utgifter bolaget har vid uppkoppling av kund 
till detta nät. Licensrättigheter avser främst rättigheter 
för rörelsegrenarna systemdrift och telefonitjänster. 
Balanserade utgifter för programvaror avser 
huvudsakligen utgifter för interna stödsystem och övrig 
immateriell tillgång avser inkråmsförvärv av kundavtal 
mm. 
  Det redovisade värdet för en immateriell 
anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid 
utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användningen eller 
avyttringen av tillgången. Vinst eller förlust som 
uppkommer när tillgång tas bort från balansräkningen 
utgörs av skillnaden mellan tillgångens bokförda värde 
och försäljningspris. Den resultatpost som uppstår när 
tillgången tas bort från balansräkningen redovisas som 
övrig rörelsekostnad oavsett om transaktionen leder till 
vinst eller förlust.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar delas i not 21 in i 
”maskiner och tekniska anläggningar”, ”inventarier 
och verktyg” samt ”förbättringsarbeten på annans 
fastighet”. Maskiner och tekniska anläggningar avser 
anläggningstillgångar som brukas i själva produktionen 
medan inventarier och verktyg avser tillgångar 
avsedda till stöd för produktionen samt försäljning och 
administration. 
  De materiella anläggningstillgångarna redovisas 
som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar kommer att 
komma bolaget till del och anskaffningsvärdet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan på materiella 
anläggningstillgångar är baserade på beräknade 
nyttjandeperioder och avskrivning sker linjärt enligt 
följande årliga avskrivningssatser:

 Anläggning för systemdrift                   10%
 Datorer                    33%
 Övrig teknisk utrustning 20%-33%
 Kontors- och lokalinventarier                   20%
 Bilar          20%
 Förbättringsarbeten på annans fastighet          20%

Det redovisade värdet för en materiell 
anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid 
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utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användningen eller 
avyttringen av tillgången. Vinst eller förlust som 
uppkommer när tillgång tas bort från balansräkningen 
utgörs av skillnaden mellan tillgångens bokförda värde 
och försäljningspris. 
 
Finansiella instrument
Samtliga koncernens finansiella instrument är 
verksamhetsanknutna och innehas utan syfte att 
handla med fordran eller skulden. De finansiella 
instrumenten omfattar likvida medel, kundfordringar, 
leverantörsskulder och låneskulder. En finansiell 
tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolag 
i koncernen blir part till instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när 
faktura framställts och skickats till kund. Skuld tas upp 
när motparten har utfört en prestation och avtalsenlig 
skyldighet föreligger att betala, även i de fall faktura 
från leverantören ännu inte mottagits. Leverantörsskuld 
tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång 
tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtal 
realiseras, förfaller eller bolag i koncernen förlorar 
kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av 
finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtal fullgörs eller på 
annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell 
skuld. Koncernens samtliga finansiella instrument är 
verksamhetsanknutna och värdering sker till upplupet 
anskaffningsvärde. Klassificeringen är beroende av 
för vilket syfte instrumentet förvärvats. Koncernens 
finansiella instrument kan klassificeras i två kategorier; 
lånefordringar och kundfordringar respektive övriga  
finansiella skulder.  
 
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och omedelbart 
tillgängliga tillgodohavanden på bankräkningar. Samtliga 
likvida medel är i svenska kronor och är i övrigt inte 
utsatt för risk för förändringar i värde. Koncernens 
disponerar fritt över samtliga i balansräkningen 
upptagna likvida medel.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas 
inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedöms 
individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas 
i rörelsens kostnader. Kundfordringar i utländsk 
valuta omräknas till valutakurs per balansdagen. 
Kundfordringar har kort förväntad löptid och värderas 
utan diskontering till nominellt belopp.  
  Huvuddelen av koncernens kundfordringar belånas 
hos bank, men risken att kundfordring inte inflyter 
kvarstår hos koncernen.  
  Uppgifter om kundfordringar och avsättningar för 
kundförluster etc se not 13.  

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och 
värderas utan diskontering till nominellt belopp. 

Låneskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde. 
Därefter sker redovisning till upplupet 
anskaffningsvärde.

Kassaflödesanalys och likvida medel
Kassaflödeanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Likvida medel definieras som kassamedel 

och omedelbart tillgängliga tillgodohavanden på 
bankräkningar.

Ansvarsförbindelser och eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse som 
härrör från inträffade händelser och vars förekomst 
beträffas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser. En eventualförpliktelse kan även utgöras 
av en befintlig förpliktelse som inte redovisas som 
skuld eller avsättning eftersom det inte är troligt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas alternativt att 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet.

Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas som periodens resultat 
hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med 
genomsnittligt antal utestående antal aktier

NOt 2 - FINANSIEllA RISkER

DGC har en av styrelsen fastställd finanspolicy. I 
denna ges riktlinjer för hur finansieringsverksamheten 
och den finansiella riskhanteringen ska bedrivas 
inom DGC. Finansfunktionen hanteras centralt av 
moderbolaget.

Valutarisker
Koncernens verksamhet bedrivs inom Sveriges gränser 
och  inköp och försäljning sker till allra största del i 
svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omfattar 
främst inköp av produkter att användas stadigvarande 
i verksamheten samt utgifter för utländsk näthyra. 
Årets rörelseresultat i koncernen har påverkats positivt 
med 91 tkr (158) tkr netto för valutakursvinster och 
valutakursförluster.

kassaflödesrisker
Koncernens bedriver verksamhet inom kapitalintensiva 
områden. Investeringsbehovet uppkommer främst 
inom affärsområdena datakommunikations-, 
systemdrifts- och telefonitjänster. I dessa affärsområden 
sker kontinuerligt investeringar i materiella och 
immateriella anläggningstillgångar för expansion och 
utveckling av verksamheterna. I dessa affärsområden 
sker försäljningen genom att kunderna tecknar fleråriga 
avtal och väsentlig del av investeringarna är kunddrivna. 

Refinansieringsrisk
Koncernens finansiering sker huvudsakligen genom 
traditionell långivning från bank och leasingfinansieringar 
från bank eller andra finansiella institut. Koncernens 
soliditet per balansdagen uppgick till 23% och 
outnyttjade kreditlimiter hos bank till 14 mkr. 
Koncernens finansieringsbehov anses vara tillgodosett.

Ränterisk
Eftersom koncernen inte har några väsentliga 
räntebärande tillgångar är Koncernens intäkter och 
kassaflöden från den löpande verksamheten i allt 
väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. 
Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig 
upplåning. Upplåning görs med rörlig ränta och avsåg på 
balansdagen, och föregående balansdag, uteslutande 
finansiella leasingavtal med en total löptid om 3 år. Vid 
utgången av året uppgick koncernens totala låneskulder 
till 30 087 tkr (20 352 tkr), varav 4 362 tkr (2 933 tkr) 
avsåg långfristiga skulder. 
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NOt 3 - VIktIGA uppSkAttNINGAR OCH  
BEDömNINGAR FöR REDOVISNINGSäNDAmÅl

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden 
om framtiden, vilka påverkar redovisade värden. Följden 
blir att redovisade belopp i dessa fall sällan kommer 
att motsvara de verkliga beloppen. De uppskattningar 
och antaganden som skulle kunna innebära en risk 
för väsentliga justeringar i redovisade värden under 
kommande räkenskapsår avser främst bedömda 
nyttjandeperioder för immateriella och materiella 
anläggningstillgångar. Koncernledningen fastställer 
bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhängande 
avskrivning för koncernens materiella och immateriella 
anläggningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras 
på historisk kunskap om motsvarande tillgångars 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden samt bedömda 
restvärden prövas inför varje balansdag och justeras 
vid behov. Det finns för närvarande inga indikationer på 
förändringar i bedömda nyttjandeperioder.

NOt 4 - upplySNINGAR Om NäRStÅENDE

DGC Holding AB, med säte i Stockholm, äger per 
balansdagen 80% av aktierna i DGC One AB och har ett 
bestämmande inflytande över koncernen. Resterande 
del av aktierna innehas av anställda (nuvarande och/
eller f.d.) och styrelsen. Den part som har den yttersta 
kontrollen över koncernen är David Giertz som 
kontrollerar bolaget DGC Holding AB. Koncernens 
transaktioner med närstående under verksamhetsåret 
omfattar följande (se även not 5):

 Vid inköp och försäljningar mellan koncernbolagen 
tillämpas huvudsakligen kostnadsbaserade 
internpriser. För moderbolaget DGC One AB 
avsåg 17 510 tkr (11 080 tkr) av årets intäkter egna 
dotterbolag och inköpen från dotterbolag uppgick till  
1 083 tkr (907 tkr).   

 Moderbolaget har ingått avtal med Ericsson AB 
för styrelseledamoten Benny Wahlqvists räkning. 
Moderbolaget har fakturerat Ericsson för tjänster 
motsvarande 1 577 tkr under året och Benny 
Wahlqvist har erhållit lön om 1 261 tkr för eget 
arbete i samband med detta. Uppdragsförhållandet 
med Ericsson avslutades under senare delen av 
verksamhetsåret 2007. 

 Under verksamhetsåret har David Giertz köpt sin 
tidigare tjänstebil. Priset uppgick till 205 tkr och 
bedömdes vara marknadsmässigt.

 Koncernbolag har köpt frakttjänster till marknadspris 
från företag närstående David Giertz om totalt 184 
tkr under verksamhetsåret.  

NOt 5 - ERSättNING tIll lEDANDE 
BEFAttNINGSHAVARE

principer för ersättning till styrelse och ledande 
befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode 
enligt bolagsstämmans beslut. Principen för ersättning 
till styrelsens ledamöter är att ersättningen skall 
vara så marknadsmässiga att bolaget säkerställer 
att bolaget kan attrahera och behålla kvalificerade 
styrelseledamöter. Ersättningen består av ett fast 
arvode samt i förekommande fall fast arvode för 
kommittéarbete.  

  Den övergripande principen för ersättning till 
ledande befattningshavare är att ersättning och övriga 
anställningsvillkor skall vara så marknadsmässiga 
att bolaget säkerställer  att bolaget kan attrahera och 
behålla kvalificerade befattningshavare. Ledande 
befattningshavare består av VD och de personer som 
tillsammans med VD utgör koncernens ledningsgrupp.
  Den totala ersättningen skall bestå av grundlön, 
rörlig lön, pension och övriga förmåner. Grundlön och 
rörlig lön utgör tillsammans befattningshavarens mållön. 
Lön och övriga villkor är individuella.  
  Rörlig lön baseras på bolagets finansiella mål i 
form av tillväxtmål och resultatmål. En viss del av den 
rörliga lönen kan också baseras på operativa mål, såsom 
kundnöjdhet. Beräkningsgrunderna för rörlig lön bör 
vara gemensamma för ledande befattningshavare. En 
relativt stor andel av mållönen bör vara rörlig lön, dock ej 
mer än 50% av grundlönen. Rörlig lön utöver den som 
avtalats ingå i mållönen utges endast då verksamheten 
överpresterar i förhållande till periodens finansiella eller 
operativa mål.  
  Pensionsplanen skall vara marknadsmässig och den 
samma för ledande befattningshavare såsom för övriga 
anställda. Pensionspremien skall vara avgiftsbestämd. 
Likaså skall övriga förmåner vara marknadsmässiga och i 
allt väsentligt de samma som för övriga anställda.   
  Avtal med ledande befattningshavare skall 
innehålla en uppsägningstid om minst 3 månader från 
den anställde och högst 12 månader från bolaget. 
Vid uppsägning från bolagets sida får eventuella 
avgångsvederlag högst motsvara mållönen under 12 
månader. 
  Styrelsens ordförande förhandlar årligen ersättning 
till VD och informerar styrelsen. VD förhandlar 
ersättning till övriga ledande befattningshavare enligt 
de lönedirektiv som VD och styrelsens ordförande 
fastställer för årlig lönerevision.    
  Styrelsen får göra mindre avvikelser på individuell 
basis från dessa riktlinjer. 

Ersättning till styrelsen 2007
Styrelsearvoden har utgått under 2007 till delar av 
styrelsen med sammanlagt 325 (217) tkr. Av styrelsen 
under året var två stycken ledamöter anställda inom 
koncernen (Jörgen Qwist och David Giertz), till vilka 
styrelsearvode ej utgått. Något särskilt arvode under 
2007 för kommittéarbete har inte utgått. Styrelsen har 
under året haft fem stycken ledamöter. Björn Giertz har 
varit styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter 
har varit Benny Wahlqvist, Johan Unger, David Giertz 
och Jörgen Qwist, vilken tillika är verkställande direktör 
i DGC One AB. På extra bolagsstämma i januari 2008 
har Jörgen Qwist utträtt från styrelsen och ersatts med 
Sussi Kvart. David Giertz är huvudägare till DGC och 
anställd i DGC One AB.

Ersättning till koncernledning 2007
Ersättning till verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig 
ersättning, övriga förmåner samt pension och framgår 
av tabellen nedan. Koncernledningen har under 2007 
jämte verkställande direktören Jörgen Qwist även 
omfattat Göran Hult (ekonomichef), Mattias Wiklund 
(VD DGC Access AB) och  Patrik Gylesjö (VD DGC 
Solutions AB). Under tiden januari – september ingick 
även Gustaf Karling (VD DGC Communications AB) 
i koncernledningen. Efter balansdagen har Mattias 
Wiklund och Patrik Gylesjö utsetts till 1:e respektive 2:e 
vice verkställande direktörer i bolaget.
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Koncernledning under maj-december 2006 omfattade jämte verkställande direktören Jörgen Qwist även 
Göran Hult, Mattias Wiklund, Gustaf Karling och Peter Bergehamn.

Betalda ersättningar och övriga förmåner
Maj - december 2006 Antal period

Styrelse-
arvode Grundlön

Rörlig 
ersättning

övriga 
förmåner1

pensions-
kostnad SummA

Styrelsen
Styrelsens ordförande maj-dec 83 -  -  -  - 83
Verkställande direktören maj-dec - 440 222 53 84 819
David Giertz maj-dec - 579 - 36 15 634
Johan Unger maj-dec 67 - - - - 67
Benny Wahlqvist maj-dec 67 - 945 - - 1 012

Andra ledande befattningshavare
Koncernledning 4 st maj-dec - 1 534 267 154 285 2 309
Summa 217 2 553 1 434 243 388 4 924
1  Övriga förmåner avser främst tjänstebil

Styrelsens och ledande befattningshavares innehav av aktier och optioner i bolaget
Bolaget har totalt emitterat 6 617 700 st aktier, alla med samma rättigheter. DGC Holding AB har utfärdat 88 
249 st köpoptioner till verkställande direktören, ekonomichefen samt styrelseledamoten Johan Unger som 
ger dessa rätt att förvärva aktier i DGC One AB. Villkoren för optionspremien, lösenpris och lösenperiod för 
köpoptionerna är desamma som för de av bolaget utgivna teckningsoptionerna enligt nedan. Bolaget har 
under 2007 utgivit 413 550 st teckningsoptioner till anställda och delar av styrelsen. Varje teckningsoption 
ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till ett lösenpris om 20,11 kr och lösenperioden sträcker sig mellan 
nov 2007 – mar 2010. Optionerna har utgivits till marknadsmässiga villkor och värde och bolaget har erhållit 
betalning för optionerna motsvarande deras teoretiska marknadsvärde beräknat enligt  
Black & Scholes modell. Styrelsens och ledande befattningshavares innehav av aktier i bolaget samt köp- och 
teckningsoptioner per balansdagen var följande:

Antal 
personer Aktier, st köpoptioner, st

tecknings-
optioner, st

Styrelsens ordförande 124 812 - -
Verkställande direktören 209 097 59 051 83 415
Övriga styrelseledamöter, direkt eller gm bolag 3 st 5 321 853 17 058 16 684

Andra ledande befattningshavare 3 st 100 305 12 140 83 414
Summa 5 756 067 88 249 183 513

Styrelser och verkställande direktörer i dotterbolagen
Ersättning eller övriga förmåner utgår inte till ledamöter i dotterbolagens styrelser. Verkställande direktörer i 
dotterbolagen under 2007 ingår i koncernledningen och principer och belopp för ersättning till dessa framgår 
ovan.

uppsägningstider och avgångsvederlag
Vid VDs egen uppsägning är VDs uppsägningstid tre månader och därutöver skall bolaget betala ett 
avgångsvederlag motsvarande sex månaders mållön. Vid bolagets uppsägning av VD utgår ett avgångsvederlag 
till VD om 12 månaders mållön utöver den uppsägningstid som parterna enas om. Under uppsägningstiden skall 
vanlig ersättning utgå. 
  Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare tillämpas en ömsesidig uppsägningstid om fyra till sex 
månader och under uppsägningstiden skall vanlig ersättning utgå. Ingen övrig ledande befattningshavare har rätt 
till avgångsvederlag.  

NOtER kONCERNEN, FORtS.

Betalda ersättningar och övriga förmåner
Januari - december 2007 Antal period

Styrelse-
arvode Grundlön

Rörlig 
ersättning

övriga 
förmåner1

pensions-
kostnad SummA

Styrelsen
Styrelsens ordförande jan-dec 125 -  -  -  - 125
Verkställande direktören jan-dec - 660 234 79 210 1 234
David Giertz jan-dec - 695 - 110 114 946
Johan Unger jan-dec 100 - - - - 100
Benny Wahlqvist jan-dec 100 - 1 261 - - 1 361

Andra ledande befattningshavare
Koncernledning 3 st jan-dec - 1 727 683 158 502 3 192
Koncernledning 1 st jan-sep - 406 54 - 139 633
Summa 325 3 488 2 232 347 965 7 591
1  Övriga förmåner avser främst tjänstebil
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NOt 6 - SEGmENtSANAlyS
 
2007 jan-dec

Data- 
kommunikation

Systemdrift- och  
konsulttjänster telefoni

produkt- 
försäljning totalt

RESultAtRäkNING Elimineringar
Intäkter
Externa intäkter 130 010 38 700 4 128 50 106 222 944
Interna intäkter 4 567 5 656 387 3 811 -14 421 -
Summa intäkter i rörelsegrenar 134 577 44 356 4 515 53 917 222 944
Övriga externa rörelseintäkter i moderbolaget 222
Summa intäkter i koncernen 223 166

Handelsvaror -46 864
Personalkostnader -23 455 -20 836 -4 869 -2 757
Avskrivningar -16 321 -3 100 -1 510 -89
Övriga kostnader -77 175 -17 126 -5 635 -1 998

Rörelseresultat per segment 17 626 3 294 -7 499 2 209 15 630
Koncernjusteringar  532 532
Rörelseresultat 16 162
Finansiella poster    -2 164
Resultat före skatt  13 998

BAlANSRäkNING Ej fördelat
tillgångar
Anläggningstillgångar 43 280 5 227 5 927 121 11 802 66 357
Omsättningstillgångar 45 158 15 729 2 117 7 399 1 998 72 401
Summa tillgångar 88 438 20 956 8 044 7 520 13 800 138 758

Skulder
Eget kapital - - - - 31 412 31 412
Långfristiga skulder - 242 - - 6 864 7 106
Kortfristiga skulder 57 162 17 609 2 573 8 823 14 073 100 240
Summa skulder 57 162 17 851 2 573 8 823 52 349 138 758

kASSAFlöDESANAlyS
Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 638 2 263 2 925 -7 081 2 899 27 644
Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 006 -1 576 -2 925 -6 -533 -30 046
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 090 1 686 - 4 919 -2 854 2 661
Årets kassaflöde 542 2 373 0 -2 168 -488 259

2006 maj-dec
Data- 

kommunikation
Systemdrift- och  

konsulttjänster telefoni
produkt- 

försäljning totalt

RESultAtRäkNING Elimineringar
Intäkter
Externa intäkter 71 242 20 697 745 37 347 130 031
Interna intäkter 2 919 3 984 409 2 656 -9 968 -
Summa intäkter i rörelsegrenar 74 161 24 681 1 154 40 003 130 031
Övriga externa rörelseintäkter i moderbolaget 173
Summa intäkter i koncernen 130 204

Handelsvaror -34 940
Personalkostnader -16 093 -12 237 -2 597 -2 471
Avskrivningar -43 907 -9 537 -2 112 -1 523
Övriga kostnader -9 531 -1 851 -554 -109

Rörelseresultat per segment 4 630 1 056 -4 109 960 2 537
Koncernjusteringar  246 246
Rörelseresultat 2 783
Finansiella poster    -577
Resultat före skatt  2 206

BAlANSRäkNING Ej fördelat
tillgångar
Anläggningstillgångar 20 856 6 732 4 527 366 24 184 56 665
Omsättningstillgångar 29 705 8 321 726 15 434 10 648 64 834
Summa tillgångar 50 561 15 053 5 253 15 800 34 832 121 499

Skulder
Eget kapital - - - - 20 367 20 367
Långfristiga skulder - 275 - - 5 118 5 393
Kortfristiga skulder 56 500 10 784 2 021 13 231 13 203 95 739
Summa skulder 56 500 11 059 2 021 13 231 38 688 121 499

kASSAFlöDESANAlyS
Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 378 1 879 -2 690 1 049 8 909 35 525
Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 820 -1 712 -2 322 -46 -562 -24 462
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 813 1 661 5 012 3 860 -14 107 -761
Årets kassaflöde 9 371 1 828 0 4 863 -5 760 10 302

Ej fördelade tillgångar och skulder avser huvudsakligen moderbolagets tillgångar och skulder samt bokförda värden för tillgångar och skulder hänförliga till finansiella leasingavtal.

NOt 7 - INtäktERNAS FöRDElNING 2007 maj-dec 2006

Nettoomsättningen för koncernen 
fördelar sig på rörelsegrenar enligt 
nedan:
Datakommunikationstjänster 130 010 71 242
Systemdrift och konsulttjänster 38 700 20 697
Telefonitjänster 4 128 745
Försäljning av datorer och därmed 
tillhörande försäljning 50 106 37 347
Summa nettoomsättning 222 944 130 031

Inga verksamheter har avyttrats under räkenskapsåren

NOt 8 - öVRIGA RöRElSEINtäktER 2007 maj-dec 2006

Vidarefakturerad kostnad för lokal 120 85
Resultat av administrativ tjänst 79 63
Övrigt 23 25
Summa övriga rörelseintäkter 222 173
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NOtER kONCERNEN, FORtS.

NOt 11 - FINANSIEllA lEASINGAVtAl
maskiner och tekniska  
anl. samt  inventarier

År 2007 5 672
År 2008 5 002
År 2009 3 300
År 2010 715
Efter år 2010 -

NOt 12 - SkAtt 2007 maj-dec 2006

Uppskjuten skatt -1 384 -401
Aktuell skatt -2 487 -306
Redovisad skattekostnad -3 871 -707

Avstämning effektiv skatt

Summa beskattningsbart resultat 13 998 2 206

Skatt enligt gällande skattesats -3 919 -617
Andra ej avdragsgilla kostnader -193 -66
Andra ej skattepliktiga intäkter 10 -
Övrigt 231 -24
Summa -3 871 -707

NOt 13 - kuNDFORDRINGAR 2007-12-31 2006-12-31

Kundfordringar 38 443 35 334
Reserv osäkra fordringar -354 -759
Summa kundfordringar 38 089 34 575

Åldersanalys av kundfordringar
Ej förfallna kundfordringar 25 327 26 739
Förfallna kundfordringar 0-30 dagar 11 118 7 185
Förfallna kundfordringar 31-60 dagar 1 240 670
Förfallna kundfordringar 61-90 dagar 530 63
Förfallna kundfordringar >90 dagar 228 677
Summa 38 443 35 334

kundförluster
Reservationer vid årets början -759 -240
Förändring i reservationer 152 -564
Konstaterade kundförluster 253 45
Reservationer vid årets slut -354 -759

NOt 10 - OpERAtIONEllA lEASINGAVtAl lokaler Bilar

År 2007 2 988 479
År 2008 3 031 420
År 2009 2 829 169
År 2010 2 267 115
Efter år 2010 -

NOt 9 - ERSättNING tIll REVISORER 2007 maj-dec 2006

Revisionsuppdrag
Ernst & Young 395 329
Andra uppdrag
Ernst & Young 282 40
Summa ersättning till revisorer 677 369
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen och 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som 
ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
  Under 2007 har ersättning erlagts för andra uppdrag avseende s.k. pre-listning 
granskning inför bolagets tilltänkta notering på aktiemarknadsplats. Dessa uppgick till 
195 tkr.

NOt 15 - uppSkJutEN SkAtt 2007-12-31 2006-12-31

uppskjuten skattefordran
Skatt avseende skattemässigt underskott - 1 158
Skatt på avskrivningar utöver skattemässigt 
avdragsgilla 388 330
Summa 388 1 488

uppskjuten skatteskuld
Temporär skillnad, leasade tillgångar 92 139
Obeskattade reserver i koncernbolagen 2 410 2 046
Temporär skillnad, materiell anläggningstillgång 242 275
Summa 2 744 2 460
Inga skattemässiga underskott utöver bokförda uppskjutna skattefordringar förelåg 
per balansdagen (0 tkr).

NOt 16 - SkulDER tIll kREDItINStItut 2007-12-31 2006-12-31

långfristiga skulder till kreditinstitut
Finansiell leasing 4 362 2 933
Summa 4 362 2 933

kortfristiga skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit, fakturakonto med 
kredit 20 780 14 166
Finansiell leasing 4 945 3 253
Summa 25 725 17 419

Beviljade checkräknings- och 
faturabelåningskrediter
Limiter för checkräkningskrediter 15 000 11 000
Limiter för fakturabelåningskrediter 20 000 17 000
Summa 35 000 28 000
Långfristiga skulder till kreditinstitut utgörs till sin helhet av finansiell leasing. 
Avtalstiden för samtliga leasingkontrakt är 36 månader. 

NOt 17 - ANStällDA OCH 
pERSONAlkOStNADER 2007 maj-dec 2006

medelantalet anställda
Kvinnor 10 10
Män 79 84
Summa 89 94

löner och ersättningar
Löner och ersättningar till styrelse 
och VD 4 128 3 355
Löner och ersättningar till övrig 
personal 36 483 23 302
Pensionskostnader till VD 1 047 414
Pensionskostnader till övrig personal 3 161 1 724
Sociala avgifter 13 303 8 828

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro anställda 3,6% 2,3%
Sjukfrånvaro yngre än 30 år 3,0% 2,4%
Sjukfrånvaro mellan 30-49 år 3,9% 2,1%
Sjukfrånvaro äldre än 49 år * -

könsfördelning per 2007-12-31 kvinnor män
Anställda 10 75
Företagsledning 0 4
Styrelse **0 5
Fördelningen mellan män och kvinnor i koncernen avseende sjukfrånvaron är för kvinnor 
2,8% och för män 3,7 %. Andelen sjukfrånvaro som avser sammanhängande tid 
överstigande 60 dagar utgör 34% (42%) av den totala frånvaron.
* För gruppen äldre än 49 år redovisas ingen frånvaro eftersom gruppen understiger 
10 anställda.
** Vid extra bolagsstämma 14 januari 2008 utträdde VD Jörgen Qwist ur styrelsen och 
ersattes av Sussi Kvart

NOt 20 - StällDA SäkERHEtER 2007-12-31 2006-12-31

till kreditinstitut för egna skulder
Företagsinteckningar 27 500 27 500
Belånade kundfordringar 36 418 34 431
Tillgångar med äganderättsförbehåll 10 098 6 539
Summa 74 016 68 470
Som ett led i verksamhetens finansiering har avtal om fakturakredit ingåtts med 
Handelsbanken AB (publ). Pantförskrivna kundfordringar enligt detta avtal uppgår per 
2007-12-31 till 36 418 tkr (34 431 tkr), belåningen uppgår per 2007-12-31 till  
12 807 tkr (14 166 tkr). 
Tillgångar som brukas enligt avtal om finansiell leasing och innehåller 
äganderättsförbehåll har i noten upptagits till bokfört värde.

NOt 18 - upplupNA kOStNADER  
OCH FöRutBEtAlDA INtäktER 2007-12-31 2006-12-31

Förutbetalda avtalsintäkter 28 051 22 430
Övriga förutbetalda intäkter - 3 641
Upplupna personalkostnader 7 004 7 719
Upplupna räntekostnader 109 -
Upplupna försäljningsprovisioner till partner 548 269
Övriga upplupna kostnader 1 638 1 441
Summa 37 350 35 500

NOt 19 - FöRutBEtAlDA kOStNADER 
OCH upplupNA INtäktER 2007-12-31 2006-12-31

Förutbetalda lokalhyror 884 700
Förutbetalda näthyror 8 602 7 318
Upplupna intäkter 25 320
Förutbetalda leasingavgifter 1 175 1 181
Försäkringspremier 236 297
Övriga poster 2 605 710
Summa 13 527 10 526

NOt 14 - öVRIGA ExtERNA kOStNADER 2007 maj-dec 2006

Direkta kostnader 58 808 31 466
Lokalkostnader 4 187 3 102
Försäljningsomkostnader 6 469 1 787
Övriga kostnader 5 451 4 414
Summa 74 915 40 769
Direkta kostnader avser huvudsakligen näthyror i datakommunikationsverksamheten, 
licenskostnader i systemdriftsverksamheten och teletrafikkostnader i 
telefoniverksamheten.
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NOtER kONCERNEN, FORtS.

NOt 21 - mAtERIEllA ANläGGNINGStIllGÅNGAR
maskiner och  

tekniska anläggningar
Inventarier  

och verktyg

Förbättrings- 
arbeten på  

annans fastighet Summa 

Per 1 maj 2006
Anskaffningsvärde 35 088 7 032 766 42 886
Ackumulerade avskrivningar -14 782 -2 580 -64 -17 425
Redovisat värde 20 306 4 453 702 25 461

Räkenskapsåret maj - december 2006   
Ingående bokfört värde 20 306 4 453 702 25 461
Inköp 6 925 605  - 7 529
Avyttringar och utrangeringar  - -185  - -185
Avskrivningar -7 492 -1 001 -102 -8 595
utgående redovisat värde 19 738 3 872 600 24 210

per 31 december 2006     
Anskaffningsvärde 42 012 7 333 766 50 111
Ackumulerade avskrivningar -22 274 -3 461 -166 -25 901
Redovisat värde 19 738 3 872 600 24 210

Räkenskapsåret januari - december 2007
Ingående bokfört värde 19 738 3 872 600 24 210
Omrubricerat 382 -382
Inköp 14 767 578  15 345
Avyttringar och utrangeringar -6 321 -2 007  -8 328
Avskrivningar -12 945 -1 206 -153 -14 151
Avskrivningar avyttringar 6 297 1 606 7 750
utgående redovisat värde 21 919 2 461 447 24 827

per 31 december 2007
Anskaffningsvärde 50 840 5 522 766 57 128
Ackumulerade avskrivningar -28 921 -3 061 -319 -32 301
Redovisat värde 21 919 2 461 447 24 827

Varav tillgångar som brukas enligt avtal om finansiell leasing 
med äganderättsförbehåll
Anskaffningsvärde 13 966 1 374 15 340
Ackumulerade avskrivningar -4 660 -582 -5 242
Redovisat värde 9 306 792 10 098

upplysningar om de materiella anläggningstillgångarna
maskiner och 

tekniska anläggningar
Inventarier  

och verktyg

Förbättrings- 
arbeten på  

annans fastighet

Värderingsmetod Anskaffnings-
värdemetod

Anskaffnings-
värdemetod

Anskaffnings-
värdemetod

Avskrivningsmetod Linjär Linjär Linjär
Årliga avskrivningssatser 10 - 33% 20 - 33% 20%
Resultat vid omprövning av avskrivningmetod och avskrivningstid Ingen Ingen Ingen
Rubrik för redovisning av avskrivningar i resultaträkningen Avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar

Maskiner och tekniska anläggningar avser tillgångar som brukas i driften av verksamheten och inventarier och verktyg sådana tillgångar som används  
som stöd för verksamheterna eller i övrigt har en administrativ eller säljande funktion. Förbättringsarbeten på annans fastighet utgör investeringar i hyreslokal  
och avser koncernens fasta driftställe.

NOt 22 - ImmAtERIEllA 
ANläGGNINGStIllGÅNGAR

tekniska  
installationer

 
licensrättigheter programvaror

övr. immateriell
tillgång Summa 

per 1 maj 2006
Anskaffningsvärde 11 633 3 927  -  - 15 560
Ackumulerade avskrivningar -7 082 -388  -  - -7 470
Redovisat värde 4 551 3 539  -  - 8 090

Räkenskapsåret maj - december 2006
Ingående bokfört värde 4 551 3 539  -  - 8 090
Omklassificering 9 791  -  -  - 9 791
Inköp 16 891 2 277 482  - 19 649
Avskrivningar -5 836 -699 -38  - -6 573
utgående redovisat värde 25 395 5 117 444  - 30 957

per 31 december 2006     
Anskaffningsvärde 38 314 6 204 482  - 45 000
Ackumulerade avskrivningar -12 919 -1 086 -38  - -14 043
Redovisat värde 25 395 5 117 444  - 30 957

Räkenskapsåret januari - december 2007
Ingående bokfört värde 25 395 5 117 444  - 30 957
Inköp 19 324 2 085 383 900 22 692
Avyttringar och utrangeringar - - - - -
Avskrivningar -10 540 -1 709 -155 -113 -12 516
utgående redovisat värde 34 179 5 493 673 788 41 133

per 31 december 2007
Anskaffningsvärde 57 638 8 288 865 900 67 692
Ackumulerade avskrivningar -23 459 -2 795 -192 -113 -26 559
Redovisat värde 34 179 5 493 673 788 41 133

upplysningar om de immateriella 
anläggningstillgångarna

tekniska  
installationer

 
licensrättigheter programvaror

övr. immateriell
tillgång

Nyttjandeperiod Begränsad Begränsad Begränsad Begränsad
Värderingsmetod Anskaffnings-

värdemetod
Anskaffnings-

värdemetod
Anskaffnings-

värdemetod
Anskaffnings-

värdemetod
Avskrivningsmetod Linjär Linjär Linjär Linjär
Årliga avskrivningssatser 10 - 33% 20 - 33% 20% 50%
Resultat vid omprövning av avskrivningmetod och 
avskrivningstid Ingen Ingen Ingen Ingen
Rubrik för redovisning av avskrivningar i 
resultaträkningen Avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar
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NOtER kONCERNEN, FORtS.

NOt 23 - FINANSIEllA tIllGÅNGAR OCH SkulDER

2007-12-31
kund- och  

lånefordringar
övr. finansiella 

skulder
Summa  

redovisat värde Verkligt värde Summa BR

Kundfordringar 38 089 - 38 089 38 089 38 089
Likvida medel 16 827 - 16 827 16 827 16 827

Summa finansiella tillgångar 54 916 - 54 916 54 916 54 916

Långfristiga räntebärande skulder - 4 632 4 632 4 632 4 632
Kortfristiga räntebärande skulder - 25 725 25 725 25 725 25 725
Leverantörsskulder - 28 494 28 494 28 494 28 494

Summa finansiella skulder - 58 851 58 851 58 851 58 851

2006-12-31

Kundfordringar 34 575 - 34 575 34 575 34 575
Likvida medel 16 568 - 16 568 16 568 16 568

Summa finansiella tillgångar 51 143 - 51 143 51 143 51 143

Långfristiga räntebärande skulder - 2 933 2 933 2 933 2 933
Kortfristiga räntebärande skulder - 17 419 17 419 17 419 17 419
Leverantörsskulder - 30 720 30 720 30 720 30 720

Summa finansiella skulder - 51 072 51 072 51 072 51 072

Räntefria finansiella tillgångar och skulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp, vilket bedöms överensstämma med verkligt värde. Beträffande 
räntebärande skulder har dessa rörlig ränta och redovisat värde bedöms överensstämma med verkligt värde.

NOt 24 - öVERGÅNG tIll IFRS 

Nedan ges i enlighet med IFRS 1 förklaringar av hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS påverkat  
DGC-koncernens resultat och finansiella ställning. Samtliga förändringar avser fel enligt tidigare redovisningsprinciper.

AVStämNING AV RESultAtEt mAJ-DECEmBER 2006  
ENlIGt  tIDIGARE REDOVISNINGSpRINCIpER 

Resultaträkning i koncernen Förklaring
tidigare  

principer Förändring IFRS principer

Nettoomsättning 130 031 130 031
Övriga rörelseintäkter a a) 1 372 -1 199 173
Summa rörelseintäkter 131 403 -1 199 130 204

Handelsvaror -32 794 -32 794
Övriga externa kostnader -40 769 -40 769
Personalkostnader a) -39 889 1 199 -38 690
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -15 168 -15 168
Summa rörelsens kostnader -128 620 1 199 -127 421

RöRElSERESultAt 2 783 0 2 783

Ränteintäkter 70 70
Räntekostnader -647 -647
Finansnetto -577  -577

RESultAt EFtER FINANSNEttO 2 206 0 2 206

Skatt b) -725 18 -707

ÅREtS RESultAt 1 481 18 1 499

Resultat före och efter utspädning  0,22 kr  0,01 kr  0,23 kr 
Antal aktier vid periodens in- och utgång 6 617 700 st 6 617 700 st

AVStämNING AV BAlANSRäkNING 31 DECEmBER 2006  
ENlIGt tIDIGARE REDOVISNINGSpRINCIpER 

kassaflöde i koncernen Förklaring
tidigare  

principer Förändring IFRS principer

tIllGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 30 957 30 957
Materiella anläggningstillgångar 24 210 24 210
Uppskjutna skattefordringar 1 488 1 488
Andra fordringar 10 10
Summa anläggningstillgångar 56 665 56 665

Omsättningstillgångar
Varulager 216 216
Kundfordringar och övriga fordringar 48 050 48 050
Likvida medel 16 568 16 568
Summa kortfristiga fordringar 64 834 64 834

SummA tIllGÅNGAR 121 499 121 499

EGEt kApItAl OCH SkulDER
Eget kapital
Aktiekapital 1 059 1 059
Övrigt tillskjutet kapital 15 15
Balanserad vinst b) 19 432 -139 19 293
Summa eget kapital 20 506 20 367

långfristiga skulder   
Räntebärande skulder 2 933 2 933
Uppskjutna skatteskulder b) 2 321 139 2 460
Summa långfristiga skulder 5 254 5 393

kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 17 419 17 419
Kortfristiga ej räntebärande skulder 78 320 78 320
Summa kortfristiga skulder 95 739 95 739

SummA EGEt kApItAl OCH SkulDER 121 499 121 499
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FORtS NOt 24  - AVStämNING AV kASSAFlöDE mAJ-DECEmBER 2006  
ENlIGt  tIDIGARE REDOVISNINGSpRINCIpER 

kassaflöde i koncernen Förklaring
tidigare  

principer Förändring IFRS principer

kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 783 2 783
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet c) 11 400 2 910 14 310

14 183 2 910 17 093

Erhållen ränta 83 83
Erlagd ränta c) -410 -248 -658
Betald skatt -153 -153
kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital 13 703 16 365

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 106 106
Förändring kortfristiga ej räntebärande fordringar -12 885 -12 885
Förändring kortfristiga ej räntebärande skulder 31 939 31 939
Summa förändringar i rörelsekapital  19 160 19 160

kassaflöde från den löpande verksamheten 32 863 35 525

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 922 -4 922
Avyttringar av materiella anläggningstillgångar 119 119
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -19 649 -19 649
Nettoförändring långfristig fordran -10 -10
kassaflöde från investeringsverksamheten -24 462 -24 462

Finansieringsverksamheten
Upptagna krediter 5 164 5 164
Amortering av krediter c) -1 410 -2 662 -4 072
Utbetald utdelning -1 853 -1 853
kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 901 -761

Årets kassaflöde 10 302 10 302

Likvida medel vid årets början 6 266 6 266
Likvida medel vid årets slut 16 568 16 568

AVStämNING AV EGEt kApItAl  
ENlIGt  tIDIGARE REDOVISNINGSpRINCIpER 

Eget kapital i koncernen Förklaring Aktiekapital
övrigt till- 

skjutet kapital
Balanserad  

vinst
Summa

eget kapital

Redovisat eget kapital 2006-04-30 1 059 15 19 804 20 878

Rättelse i öppningsbalans 1 maj 2006 b) -157 -157

Eget kapital 2006-05-01 enligt IFRS 1 059 15 19 647 20 721

NOt 25 - HäNDElSER EFtER BAlANSDAGEN

Bolaget har avtalat om att påbörja en noteringsgranskning med anledning av styrelsens avsikt att notera bolaget som aktiemarknadsbolag. I samband 
med noteringen kommer erbjudande riktas till allmänheten att teckna aktier i bolaget vid en nyemission. Det är inte planerat någon väsentlig 
utförsäljning av större aktieägares aktieinnehav.
Årsstämma avhålles den 22 april 2008 kl 14.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm.

a) Rättelse av tidigare bruttoredovisad fakturering för styrelseledamots räkning och utbetalda löneersättningar till denne.  
b)  Rättelse avseende förändring uppskjuten skatt för temporära skillnader avseende bokfört värde på tillgångar anskaffade eller brukade genom finansiella leasingavtal samt leasingskuld.
c) Rättelse av redovisad räntedel och amorteringar avseende finansiella leasingavtal. 

NOtER kONCERNEN, FORtS.
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NOt 34 - ANStällDA OCH  
pERSONAlkOStNADER 2007 maj-dec 2006

medelantalet anställda
Kvinnor 3 2
Män 7 8
Summa 10 10

löner och ersättningar
Löner och ersättningar till styrelse 
och VD 1 218 1 568
Löner och ersättningar till övrig 
personal 4 959 2 714
Pensionskostnader till VD 261 137
Pensionskostnader till övrig personal 497 191
Sociala avgifter 1 680 1 397

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro anställda 1,0% 3,4%

Särredovisning av sjukfrånvaro på ålderskategori sker ej  pga undantagsregeln i ÅRL.

NOt 37 - StällDA SäkERHEtER 2007-12-31 2006-12-31

till kreditinstitut för egna skulder
Aktier i dotterbolag 3 250 3 250
Summa 3 250 3 250

NOt 38 - ANSVARSFöRBINDElSER 2007-12-31 2006-12-31

Borgen för dotterbolag 24 875 19 457
Summa 24 875 19 457

NOt 36 - upplupNA kOStNADER  
OCH FöRutBEtAlDA INtäktER 2007 maj-dec 2006

Upplupna personalkostnader 665 1 136
Upplupna räntekostnader 6 -
Övriga upplupna kostnader 1 146 1 038
Summa 1 819 2 174

NOt 35 - FöRutBEtAlDA kOStNADER 
OCH upplupNA INtäktER 2007 maj-dec 2006

Förutbetalda lokalhyror 777 699
Förutbetalda leasingavgifter 161 188
Försäkringspremier 40 74
Övriga poster 790 210
Summa 1 768 1 171

NOt 32 - SkulDER tIll kREDItINStItut 2007-12-31 2006-12-31

kortfristiga skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit 5 212 -
Summa 5 212 -
Beviljade checkräkningskrediter 7 000 2 000

NOt 33 - SkAtt 2007 maj-dec 2006

uppskjuten skatt
Aktuell skatt -98 -20
Redovisad skattekostnad -98 -20

Avstämning effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt 115 14
Justering  för tidigare beräkningsgrund 20
Summa beskattningsbart resultat 135 14

Skatt enligt gällande skattesats -38 -4
Andra ej avdragsgilla kostnader -60 -13
Förändring obeskattade reserver - -3
Summa -98 -20

NOt 31 - FINANSIEllA lEASINGAVtAl
Inventarier och 

installationer

Hyresavtal av finansiell natur har ingåtts  
enligt följande:
2007 473
2008 417
2009 -
2010 -
efter 2010 -

Hyresavtalen i moderbolaget avser  kontorsinventarier

NOtER mODERBOlAGEt

NOt 30 - OpERAtIONEllA lEASINGAVtAl lokaler Bilar

Hyresavtal av operationell natur har ingåtts  
enligt följande:
2007 2 988 128
2008 3 031 100
2009 2 829 -
2010 2 267 -

NOt 29 - ERSättNING tIll REVISORER 2007 maj-dec 2006

Revisionsuppdrag
Ernst & Young 95 136
Andra uppdrag
Ernst & Young 220 40
Summa ersättning till revisorer 315 176

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen och 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som 
ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
  Under 2007 har ersättning erlagts för andra uppdrag avseende s.k. pre-listning 
granskning inför bolagets tilltänkta notering på aktiemarknadsplats. Dessa uppgick till 
195 tkr.

NOt 28 - öVRIGA RöRElSEINtäktER 2007 maj-dec 2006

Vidarefakturerad kostnad för lokal 120 85
Resultat av administrativ tjänst 79 -
Övrigt 23 -
Summa övriga rörelseintäkter 222 85

NOt 27 - NEttOOmSättNING 2007 maj-dec 2006

Ersättning för administration och koncernledning 19 042 12 428
Summa nettoomsättning 19 042 12 428

NOt 26 - REDOVISNINGS- OCH 
VäRDERINGSpRINCIpER

moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning 
enligt Årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapportering rekommendation RFR 
2.1 Redovisning för juridiska personer Denna 
rekommendation tillämpas i förtid och innebär att 
moderbolaget ska följa IFRS/IAS så långt det är 
möjligt inom ramen för ÅRL och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Rekommendationen anger undantag och tillägg 
till IFRS. Moderbolaget tillämpar inte IAS 39 
Finansiella instrument utan tillämpar en metod med 
utgångspunkt i anskaffningsvärdetmetoden enligt 
Årsredovisningslagen.
  Moderbolagets finansiella rapporter redovisas i 
svenska tusentals kronor om inget annat anges. De 
har upprättats utifrån historiska anskaffningsvärden 
och överensstämmer med koncernens 
redovisningsprinciper förutom i följande avseenden.

Redovisning av inkomstskatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver 
inklusive uppskjuten skatt. I koncernredovisning 
omklassifceras denna post som uppskjuten 
skatteskuld respektive eget kapital.
Bokslutsdispositioner  redovisas med bruttobelopp i 
resultaträkningen. 

Leasing
Moderbolagets leasingavtal avser hyra för 
kontorsutrymme (operationell) och kontorsinredning 
(finansiell). Samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella.
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NOt 39 - ImmAtERIEllA ANläGGNINGStIllGÅNGAR  licensrättigheter programvaror Summa 

per 1 maj 2006
Anskaffningsvärde 571  - 571
Ackumulerade avskrivningar -29  - -29
Redovisat värde 542  - 542

Räkenskapsåret maj - december 2006   
Ingående bokfört värde 542  - 542
Omklassificering 0  - 0
Inköp 59 482 541
Avskrivningar -80 -38 -118
utgående redovisat värde 522 444 966

per 31 december 2006    
Anskaffningsvärde 630 482 1 112
Ackumulerade avskrivningar -108 -38 -146
Redovisat värde 522 444 966

Räkenskapsåret januari - december 2007
Ingående bokfört värde 522 444 966
Inköp 59 248 307
Avyttringar och utrangeringar - - -
Avskrivningar -127 -132 -259
utgående redovisat värde 454 561 1 014

per 31 december 2007
Anskaffningsvärde 689 730 1 419
Ackumulerade avskrivningar -235 -170 -405
Redovisat värde 454 561 1 014

upplysningar om de immateriella  
anläggningstillgångarna

 
licensrättigheter

Balanserade utgifter  
för programvaror

Nyttjandeperiod Begränsad Begränsad
Värderingsmetod Anskaffningsvärdemetod Anskaffningsvärdemetod
Avskrivningsmetod Linjär Linjär
Årliga avskrivningssatser 20 - 33% 20%
Resultat vid omprövning av avskrivningmetod och avskrivningstid Ingen Ingen
Rubrik för redovisning av avskrivningar i  
resultaträkningen Avskrivningar Avskrivningar

NOt 40 - mAtERIEllA ANläGGNINGStIllGÅNGAR
Inventarier och

installationer
Förbättringsarbeten
på annans fastighet Summa 

per 1 maj 2006
Anskaffningsvärde 1 541 766 2 307
Ackumulerade avskrivningar -328 -64 -392
Redovisat värde 1 213 702 1 915

Räkenskapsåret maj - december 2006   
Ingående bokfört värde 1 213 702 1 915
Inköp 87  - 87
Avyttringar och utrangeringar -104  - -104
Avskrivningar -237 -102 -339
utgående redovisat värde 959 600 1 559

per 31 december 2006    
Anskaffningsvärde 1 479 766 2 245
Ackumulerade avskrivningar -520 -166 -686
Redovisat värde 959 600 1 559

Räkenskapsåret januari - december 2007
Ingående bokfört värde 959 600 1 559
Inköp 225  225
Avyttringar och utrangeringar -12  -12
Avskrivningar -349 -153 -502
Avskrivningar avyttringar
utgående redovisat värde 823 447 1 269

per 31 december 2007
Anskaffningsvärde 1 692 766 2 458
Ackumulerade avskrivningar -869 -319 -1 188
Redovisat värde 823 447 1 269

upplysningar om de materiella  
anläggningstillgångarna

Inventarier och
installationer

Förbättringsarbeten
på annans fastighet

Värderingsmetod : Anskaffningsvärdemetod Anskaffningsvärdemetod
Avskrivningsmetod : Linjär Linjär
Årliga avskrivningssatser : 20 - 33% 20%
Resultat vid omprövning av avskrivningmetod och avskrivningstid : Ingen Ingen

NOtER mODERBOlAGEt, FORtS.

NOt 41 - SpECIFIkAtION AV ANDElAR I kONCERNFöREtAG Säte Antal andelar Bokfört värde
kapital- och 

rösträttsandel

Dotterbolag
DGC Products AB, Org.nr 556411-4808 Stockholm 9 375 000 st 1 250 100%
DGC Access AB, Org.nr 556575-3042 Stockholm 10 000 st 1 000 100%
DGC Solutions AB, Org.nr 556583-6011 Stockholm 10 000 st 1 000 100%
DGC Communications AB, Org.nr 556575-6200 Stockholm 1 000 st 100 100%
StarbidsAB, Org.nr 556571-7856 Stockholm 1 000 st 100 100%
Summa 3 450
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Stockholm den 5 mars 2008

Björn Giertz 
Styrelseordförande

Benny Wahlqvist 
Styrelseledamot

Johan Unger 
Styrelseledamot

David Giertz 
Styrelseledamot

Sussi Kvart 
Styrelseledamot

Jörgen Qwist 
Verställande direktör

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 5 mars 2008

Ernst & Young AB

Thomas Forslund 
Aukt. revisor

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god 
redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och bolagets ställning och resultat, 
samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som de bolag som ingår i koncernen står inför.
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Vi har granskat årsredovisningen, koncern-
redovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i DGC One 
AB (publ) för räkenskapsåret 2007. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet 
av årsredovisningen samt för att internationella 
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits 
av EU och årsredovisnings lagen tillämpas vid 
upprättandet av koncernredovisningen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval 
av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god 
revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att med hög 
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 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 de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och verkställande direktören 
gjort när de upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen och 

REVISIONSBERättElSE
 
Till årsstämman i DGC One AB (publ)
org.nr 556624-1732

koncernredovisningen. Som underlag för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi 
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits 
av EU och årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av koncernens resultat och 
ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker att årsstämman 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 5 mars 2008 

Ernst & Young AB

Thomas Forslund  
Auktoriserad revisor



DGC One
Sveavägen 145
Box 23116
104 35 Stockholm

Telefon: 08-506 106 00 
Internet: www.dgc.se 
E-post: info@dgc.se 
 
För mer information  
kontakta gärna:

Jörgen Qwist  
VD och Koncernchef 
0708-34 28 34 
08-506 106 63 
jorgen.qwist@dgc.se

Göran Hult 
Ekonomichef 
0735-33 48 42 
08-506 106 16 
goran.hult@dgc.se

Jakob tapper 
Informationsansvarig 
0739-81 63 33 
08-506 502 18 
jakob.tapper@dgc.se


