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att hela kommunikationsmarknaden befinner sig i stor omställning 
är inget nytt. Intellecta har också i årsredovisningar och delårs
rapporter löpande rapporterat och analyserat denna metamorfos till 
sina aktieägare liksom sin ambition att förändra företaget i enlighet 
med marknadskrafternas och teknikens utveckling. 

de bärande inslagen i denna omställning innebär en förflyttning 
från analoga till digitala media, från informationsspridning till affärs
kreation, från volym till precision, från sändardominans till användar
initiativ, från x till y. listan är lång. 

omställningen i marknaden har accelererat under 2012, bitvis 
under stor dramatik – som när tidningsikonen newsweek beslöt sig 
för att vid årsskiftet helt gå över till digitala format. I väsentliga delar 
är det rimligt att anta att marknadens metamorfos nu har passerat 
en kritisk vändpunkt. en bekräftelse på detta är att Internet 2012 gick 
om dagspressen som största reklammedium i sverige, med en 
marknadsandel om 24 procent (enligt IrM), en annan är att pappers
konsumtionen halverades från år 2000 till 2012.

Intellecta har det gångna året i konsekvens med omvärldsutveck
lingen upplevt en mycket ojämn utveckling. årets första kvartal blev 
ett av de bästa någonsin, medan det andra blev svagt. det tredje kvar
talet ägnade vi oss åt att vända utvecklingen. Under fjärde kvartalet 
förbättrades koncernens resultat med 12,8 MseK jämfört med 
 samma period året innan. en effekt framför allt av personal
reduktioner men också nya affärer. 

året som helhet slutade långt ifrån tillfredsställande, med 
 sjunkande nettoomsättning; 613,4 (687,1) MseK, en minskning med 
10,7 procent – och ett rörelseresultat på 9,4 (5,1) MseK exklusive 
engångsposter om –77,1 (28,6) MseK. engångsposterna innefattar 
nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar om 
–51,7 (–11,0) MseK samt avvecklingskostnader för uppsagd personal 
om –20,6 (0) MseK. vi har under 2012 skapat en bra ny baslinje i 
koncern ekonomin inför 2013 efter att ha lagt mycket kraft på att dra 
åt tyglarna i driften, få till en bättre styrning, skala bort övertalighet i 
underpresterande verksamheter, initiera en kompetensväxling, få 

fart på försäljningen och fokus på eBt. likafullt finns det mer att 
hämta i en fortsatt uppstramning av den löpande verksamheten.

Jag är mycket tacksam över de ansträngningar som våra med
arbetare har g jort, både vad gäller försäljningsinsatser och en hög 
kvalitet i allt som levererats, parallellt med organisationsföränd
ringar och omställning till nya efterfrågemönster. 

Under 2013, utan att förlora fokus på kunden, affärsflödet och 
eBt, är det dags att ta de stora strategiska och strukturella greppen – 
med aktieägarvärdet som utgångspunkt.

intellecta består av två affärsområden – consulting och Infolog. 
det har varit en grundläggande affärsidé under tolv år att konsult
verksamhet och realisering – ursprungligen i form av grafisk industri 
men i allt högre grad informationslogistik i bredare bemärkelse – 
 tillsammans ska kunna leverera ett högre kundvärde än tjänste
områdena var för sig. samtliga koncernens strategier har gått ut på 
att hitta synergier och integrationsfördelar mellan de två affärsom
rådena, framför allt ur ett kundperspektiv, men även ur ett aktieägar
perspektiv. Utifrån Intellectas aktiekurs, tillväxt och lönsamhets
utveckling kan man dock konstatera att den hittillsvarande strategin 
inte lyckats leverera aktieägarvärde.

Mina första 100 dagar i företaget handlade om att lyssna runt; hos 
medarbetare, kunder, aktieägare och andra utomstående för att skapa 
en bild – för styrelsen, ledningsgruppen och mig själv – över vilka 
strategiska alternativ som finns för Intellecta. 

För det första kan vi konstatera att de två affärsområdena befin
ner sig i varsin marknad med helt olika förutsättningar. grafisk 
 industri är generellt på tillbakagång även om vissa nischer såsom 
butikskommunikation och storformat växer. efterfrågan på kommu
nikationsrådgivning och produktionstjänster präglas av tillväxt, men 
här är det de digitala segmenten som står för den största tillväxten.

För det andra kan vi konstatera att de två verksamheterna i 
 grunden är artskilda. affärslogikerna och affärsmodellerna skiljer 
sig åt. exempelvis är den ena – Infolog – kapitalintensiv, och den andra 
–  consulting – personalintensiv.

Den sedan länge pågående omställningen i kommunikations marknaden accelererade under 
2012, inte minst när det gäller övergången från analog till digital kommunikation. I väsentliga 
delar är det rimligt att anta att marknadens metamorfos nu passerat en kritisk vändpunkt.  
Det har även vår strategi. Därför är det

hÖg tId att gå Från ord  
tIll handlIng
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vd har ordet

efter ett omfattande arbete, som involverat såväl styrelsen som 
ledande befattningshavare i hela koncernen, är vår marknads och 
egenanalys kvalitetssäkrad, liksom grundbultarna i en ny strategi, 
som antogs av styrelsen i november 2012:
■■ Framgång kräver fokus. att driva koncernen i de två befintliga 

affärsområdena innebär att Intellectas övergripande inriktning är 
otydlig.

■■ en framgångsrik aktör i våra segment måste vara stor, alternativt 
mycket tydligt nischad. vi har inte lyckats uppnå tillräcklig kritisk 
massa i något av affärsområdena och konstaterar att arbetet 
med att integrera erbjudanden och realisera synergier snarare 
kan ha verkat hämmande på tillväxt och fokus i båda. 

■■ den nuvarande konstruktionen med två affärsområden leder till 
en onödig rabatt på aktiemarknaden. 

arbetet för att ta de stora strategiska och strukturella greppen pågår 
nu för fullt och består av två faser.

För det första renodlar vi nu verksamheterna inom respektive 
affärsområde, där integrationsstrategin är helt riktig. detta gäller 
inte minst inom consulting, där alla bolag nu har i uppgift att renodla 
sina spjutspetsar samtidigt som gemensamma system, kunskapsba
ser och medarbetarresurser ska upprättas och utnyttjas mer meto
diskt och effektivt. Inom Infolog fortsätter vi att finna och realisera 
synergier både på intäkts och kostnadssidan. där har vi redan kom
mit en bra bit, vilket framgår av den gynnsamma resultatutvecklingen 
under 2012. I båda verksamheterna måste det också finnas en stark 
organisk växtkraft som bygger både på bredd och spets. 

För det andra handlar det om renodling i ett koncernperspektiv 
för att i möjligaste mån samtidigt maximera aktieägarvärde, kund
värde och medarbetarvärde. 

Utgångsläget är att vi har en mycket framgångsrik verksamhet i 
Infolog, som dock har sin grundposition i en marknad på tillbakagång; 
grafisk industri. å andra sidan har vi en byråportfölj inom consulting, 
som befinner sig i en växande marknad; affärs och kommunikations
rådgivning. Portföljen innehåller ett antal vassa verksamheter, men 
helheten presterar inte tillräckligt väl. trots både förvärv och lyckade 
egna satsningar har inget av affärsområdena tillräcklig tyngd i den 
digitala sfären.

vi kan också konstatera att inget av affärsområdena når en kritisk 
massa bara genom att skiljas från varandra. Inget av affärsområdena 
blir heller mer digitalt genom att bli självständigt. vi måste därför 
vara offensiva i vårt strukturarbete, och ta initiativet i den fortsatta 
konsolideringen inom våra två verksamhetsområden. 

det kan handla om förvärv, alternativt att hitta lämpliga köpare 
eller starka fusionspartner till verksamheter som nu finns i koncer
nen. vi söker i första hand en kombination; lösgöra resurser i den ena 
änden som investeras i den andra. tillväxtmöjligheter finns inom 
båda affärsområdena, och vi har identifierat tänkbara förvärvsobjekt i 
båda. oavsett om vi satsar på consulting eller Infolog handlar det om 
ett utbyte av tillgångar som leder till en större närvaro i den digitala 
världen, kompletterat med de andra kompetenser som krävs för ett 
riktigt starkt kunderbjudande. 

tillsammans med externa rådgivare har ledningen och styrelsen 
analyserat dessa möjligheter och ett antal sonderingar och dialoger 
pågår. 

här är vi nu.
låt mig summera. den nuvarande strategin har inte levererat ur 

ett aktieägarperspektiv, och inte heller fullt ut i ett kundperspektiv. vi 
råder inte helt över tidsaspekten, men ambitionen är klar. vi avser att 
fokusera Intellectas verksamhet mot ett affärsområde; skapa till
räcklig storlek och framgångskritisk kompetens i den verksamhet vi 
satsar på; och etablera en markant digital närvaro.

när strukturarbetet är i mål ska vi ha ett erbjudande som är 
begripligt, attraktivt och komplett ur ett samtida och framtida kund
perspektiv. det är min övertygelse att vi då kan växa lönsamt och 
möta våra finansiella mål.

Jag känner lika mycket tillförsikt som entusiasm inför den 
omställning som denna metamorfos kommer att kräva av oss. 
 Intellectas skickliga och kompetenta medarbetare har imponerat 
stort på mig sedan jag tillträdde och jag ser fram emot att tillsam
mans med dem forma det nya Intellecta. 

Stockholm i april

Yann Blandy
vd och koncernchef
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styrelsen och verkställande direktören för Intellecta aB (publ), 
org. nr 5560565151 avger härmed årsredovisning för koncernen 
och moderbolaget för räkenskapsåret 2012. 

intäKter oCh resUltat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 613,4 (687,1) MseK, en 
minskning med 10,7 procent. rörelseintäkterna minskade med 15,8 
procent till 619,6 (735,9) MseK. I förra årets intäkter ingick engångs
poster om 39,6 MseK bestående av momsåterbetalningar och rea
vinster. exklusive dessa poster uppgick rörelseintäkterna till 619,6 
(696,3), en minskning med 11,0 procent. 

rörelseresultatet uppgick till –67,7 (33,7) MseK och resultatet 
före skatt uppgick till –70,5 (31,0) MseK. I resultatet ingår poster av 
engångskaraktär om –77,1 (28,6) MseK. rörelseresultatet exklusive 
poster av engångskaraktär förbättrades till 9,4 (5,1) MseK. engångs
posterna avser nedskrivning av immateriella tillgångar och goodwill 
med sammanlagt –51,7 (–11,0) MseK, avvecklingskostnader för upp
sagd personal om –20,6 (–) MseK, reaförluster/vinster om –0,1 (7,9) 
MseK, återbetalning av mervärdesskatt om – (31,7) MseK och andra 
reserveringar om –4,7 (–) MseK. rörelsemarginalen uppgick till –11,0 
(4,9) procent. exklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen 
till 1,5 (0,7) procent. Bruttomarginalen förbättrades till 65,0 (64,0) 
procent. Personalkostnaderna exklusive avvecklingskostnader för 
uppsagd personal minskade med 39,6 MseK, motsvarande 12,4 pro
cent, och uppgick till 280,6 (320,2) MseK. Finansnettot försämrades 
med 0,1 MseK till –2,8 (–2,7) MseK.

resultatförbättringen exklusive engångsposter härrör från 
genomförda kostnadsbesparingar samt volymförändring mellan 
kunder och produkter med olika prisnivåer (den så kallade pris/mix
faktorn). Produktmix och tjänsteerbjudanden skiftas alltmer över till 
avancerade och lönsamma affärer. Under året genomfördes 
omstruktureringar och anpassningar av verksamheten till rådande 
konjunkturläge. genomförda omstruktureringar och anpassningar 
reducerar koncernens kostnadsmassa med totalt 34,1 MseK per år 
från 2013, varav personalkostnaderna minskar med cirka 31,3 MseK. 
Kostnadsbesparingen uppgår vid full effekt till 35,3 MseK per år, 
varav personalkostnaderna svarar för 32,5 MseK. antalet medarbe
tare minskade med 56 personer till 385 (441) vid utgången av 2012. 

effekten av sänkt bolagsskatt från 2013 påverkade årets skatte
kostnad positivt med 4,2 MseK. Uppskjuten skattefordran på under
skottsavdrag uppgår till 2,6 (–) MseK.

 återbetalda momsbelopp uppgick under perioden till 17,1 MseK. 
Intellecta har valt att tillsvidare skuldföra hela detta belopp. 

Intellectas belåning är låg. nettoskulden minskade under året 
med 18,2 procent till 59,7 (73,0) MseK. soliditeten uppgår till 34 
(39) procent. 

UtVeCKing aV KonCernes erbjUDanDe oCh  
nytt strategisKt saMarbete
Under 2012 genomförde Intellecta en grundlig genomlysning av 
dotter bolagens befintliga marknadsposition, potential för framtida 
tillväxt och intjäning, samt kartläggning av kompetenser och resur
ser, främst med avseende på den marknadsomvälvning som snabbt 
styr om efterfrågan mot digital kommunikation. som ledande kom
munikationskoncern ska Intellecta vara aktivt drivande i den pågåen
de strukturella omvandlingen av kommunikationsmarknaden, och 
ledningen har arbetat med att strategiskt formulera Intellectas 
erbjudande och inriktning, och rusta koncernen för att än bättre möta 
upp våra kunders efterfrågan och behov. 

Intellecta planerar att under 2013 ytterligare stärka sitt erbju
dande inom digital kommunikation genom förvärv, nyrekrytering och 
andra strukturella initiativ och därigenom realisera de tillväxtmöjlig
heter som finns på den växande marknaden. detta kommer att gynna 
Intellectas resultatutveckling.

den 4 september ingick Intellecta ett strategiskt partnerskap 
( joint venture) med den danska webbyrån Propeople aps. Propeople 
aps är en av danmarks snabbast växande digitala företag, och hade i 
slutet av 2012 145 konsulter spridda över olika delar av världen. 
samarbetet stärker Intellectas digitala erbjudande där kunderna i 
allt större utsträckning efterfrågar samlade kommunikations
lösningar på avancerad teknisk nivå.

öVriga hänDelser UnDer Året
■■ den 13 augusti tillträdde Yann Blandy som verkställande direktör 

och koncernchef för Intellecta. Yann Blandy kom närmast från 
tjänsten som verkställande direktör på cision europe.

■■ richard ohlson, tidigare verkställande direktör och koncernchef 
på Intellecta, valdes den 13 augusti till ny styrelseordförande i 
Intellecta. 

■■ I maj tillträdde anne årneby som ny verkställande direktör för 
strategi och varumärkesbyrån rewir. 

■■ I oktober tillrädde christina Karlsson Kazeem som ny 
 verkställande direktör för B2Breklambyrån hilanders. 

FÖrvaltnIngsBerättelse
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aFFärsoMrÅDe ConsUlting 
nettoomsättningen uppgick till 279,9 (325,3) MseK, vilket är en 
minskning med 14,0 procent jämfört med motsvarande period före
gående år. arvodesintäkterna minskade med 15,6 procent till 180,2 
(213,5) MseK. 

rörelseresultatet uppgick till –2,0 (–1,9) MseK före engångs
poster om –22,5 (0) MseK. engångsposterna utg jordes av avveck
lingskostnader för personal om –10,4 MseK, nedskrivningar av 
 immateriella tillgångar –9,3 MseK samt omstruktureringskostnader 
om –2,8 MseK. Bruttomarginalen var 62,8 (63,9) procent. 

Intäktsminskningen har sin orsak i det rådande konjunkturläget 
som har påverkat efterfrågan på marknaden. osäkerhet om ekono
mins utveckling gör kunderna försiktiga och man tenderar att skjuta 
kommunikationsinvesteringar på framtiden. Under året genomförde 
Intellecta omstruktureringsåtgärder i syfte att förbättra affärs
områdets intjäningsförmåga och öka affärsvolymerna. verksam
heten i Malmöregionen har koncentrerats till Bysted aB, och från 
december styrs hela hilanders verksamhet från stockholm. 
Personal kostnaderna reducerades med 17,1 procent motsvarande 
28,7 MseK till 138,9 (167,6) MseK. genomförda kostnadsned
dragningar under 2012 kommer att minska affärsområdets kost
nadsmassa med 14,5 MseK under 2013. 

Med stor kompetens och starka kontaktnät inom en rad kommu
nikationsdiscipliner är affärsområdet unikt positionerat för att ta 
marknadsandelar och växa med digitala, integrerade och framtids
säkrade kommunikationslösningar. 

aFFärsoMrÅDe inFolog 
nettoomsättningen uppgick till 348,3 (377,7) MseK, vilket är en 
minskning med 7,8 procent. rörelseresultatet förbättrades med 62,8 
procent till 23,6 (14,5) MseK före engångsposter om –8,5 (37,9) 
MseK. I engångsposterna ingår avvecklingskostnader av personal 
–7,8 (–) MseK, momsåterbetalningar – (31,7) MseK, reavinster/för
luster –0,1 (6,2) MseK, nedskrivning av immateriella tillgångar, –0,3 
(–) MseK och övriga poster 0,3 (–) MseK. rörelsemarginalen exklusi
ve engångsposter förbättrades till 6,8 (3,9) procent. Bruttomargina
len uppgick till 60,6 (60,6) procent.

sedan andra halvåret redovisar affärsområdet en tydlig åter
hämtning av affärsvolymerna jämfört med första halvåret. den orga
niska tillväxten uppgick under andra halvåret till 2,0 procent, att jäm
föra med en minskning på 13,9 procent under första halvåret. orsa
ken är att de integrationsprocesser som drivits inom affärsområdet 
sedan september 2011 då de grafiska produktionsenheterna i stor
stockholm samlokaliserades i årsta, slutfördes under det första 
halvåret. Från och med det andra halvåret har fokus riktats på ökade 
sälj och marknadsaktiviteter. nya kunder och ökade kunduppdrag 
har successivt tillkommit, med ökade volymer inom ett flertal 

tjänste områden som grafisk produktion, digitaltryck, logistiktjänster 
och breda åtaganden som inkluderar systemstöd och byråtjänster. 

Fortsatta rationaliseringar och effektiviseringar reducerar 
affärsområdets kostnadsmassa, främst i form av minskade perso
nalkostnader, med cirka 16,2 MseK på årsbasis från och med 2013. 

den grafiska branschen är hårt pressad av överkapacitet, vilket 
resulterat i sjunkande priser. detta gäller i synnerhet volymtryck, ett 
segment där Intellecta konkurrerar i ringa grad. genom kostnads
neddragningar, en väl balanserad produktmix med högre inslag av 
förädling, moderna och effektiva produktionsanläggningar i kombina
tion med yrkeskunniga och engagerade medarbetare, är affärsområ
det ett av de mest lönsamma och effektiva inom sin bransch. Med 
genomförda besparingar har affärsområdets nivå för breakeven 
sänkts och konkurrenskraften stärkts.

affärsområdet är väl rustat för att behålla sin ledande roll på den 
svenska marknaden med en fortsatt god vinstgenereringsförmåga.

säsongsVariationer
Intellectas verksamhet är säsongsbetonad. det första och det sista 
kvartalet är de säsongsmässigt starkaste, medan det tredje kvartalet 
är det svagaste. genom en successiv breddning av vårt erbjudande 
har dock säsongsvariationerna mildrats. ett flertal tjänster inom 
public relations, public affairs, branding och design, konceptutveck
ling/kampanjer, investerarrelationer, redaktionell kommunikation, 
event, film samt digital kommunikation kännetecknas av en jämnare 
beläggning över året jämfört med exempelvis traditionella årsredo
visningsuppdrag. även kunderbjudanden inom butikskommunikation 
och förpackningsmarknad på Infologsidan kännetecknas av en 
 jämnare beläggning över året. 

inVesteringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick totalt till 
9,7 (35,9) MseK under 2012, varav finansiell leasing svarade för 6,7 
(25,4) MseK. I förra årets investeringar ingick anskaffning av en 
 heidelberg tryckpress för 25,0 MseK. 

gooDWill oCh iMMateriella tillgÅngar
goodwillvärdet i koncernen uppgick per den 31 december 2012 till 
183,2 (201,9) MseK. Immateriella tillgångar i form av varumärken 
och kundrelationer uppgick per 31 december 2012 till 9,2 (45,1) 
MseK. 

IFrs innebär krav på att identifiera och värdera immateriella till
gångar vid förvärv. I den utsträckning som immateriella tillgångar 
kan identifieras och värderas, minskar goodwill i motsvarande grad. 
goodwill skrivs inte av men prövas årligen för nedskrivning. Övriga 
immateriella tillgångar skall skrivas av i den utsträckning som 
avskrivningstiden går att fastställa. I dessa fall sker nedskrivnings
prövning först om det finns en indikation på värdenedgång. För mer 
information hänvisas till not 19, 20 och 21. 

Koncernens goodwillposter har analyserats individuellt i enlighet 
med Ias 36. goodwillvärderingen har utförts utifrån ett så kallat 
impairment test som ger värdet på verksamhetens framtida kassa
flöden utifrån ekonomisk utveckling, nästkommande års budget och 
därpå följande prognoser. vid nuvärdesberäkning av dessa värden 
har en riskfaktor använts som baserats på marknadens generella 
riskpremie för eget kapital samt avkastningskrav på lånat kapital. 

intellecta bedriver verksamhet i sverige, Danmark och Kina. 
affärsområdesstrukturen återspeglar koncernens kund-
erbjudande i byråtjänster (affärsområde Consulting) respektive 
 grafisk produktion och informationslogistik (intellecta infolog). 

För mer information om intellectakoncernen – se vår hemsida 
www.intellecta.se
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dessa faktorer ställs i relation till Intellectas kapitalstruktur. denna 
analys visade att det förelåg ett nedskrivningsbehov av goodwill och 
immateriella tillgångar. Utifrån känslighetsanalysen och ändrade 
marknadsförhållanden skrevs immateriella tillgångar ned med 
totalt 51,7 MseK fördelat på nedskrivning av goodwill om 20,0 MseK 
och nedskrivning av immateriella tillgångar i form av varumärken, 
kundrelationer och utgifter för utvecklingsarbeten om sammanlagt 
31,7 MseK per den 30 september 2012. Ingen ytterligare nedskriv
ning av goodwill och immateriella tillgångar visade sig vara aktuell i 
enlighet med upprättat impairment test per den 31 december 2012. 

liKViDa MeDel oCh Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 17,2 (42,5) MseK per den 
31 december 2012. checkräkningskrediten uppgår totalt till 64,5 
(64,5) MseK och var outnyttjad i sin helhet per respektive balansdag. 
Intellectas likviditetsberedskap i form av outnyttjade krediter och 
egna medel uppgick till totalt 81,7 (107,0) MseK per den 31 december 
2012. Koncernens räntebärande skulder var vid periodens utgång 
76,9 (115,5) MseK, vilket är en minskning med 33,4 procent. Koncer
nens nettoskuld minskade med 18,2 procent och uppgick per den 31 
december 2012 till 59,7 (73,0) MseK. räntebärande skulder inklu
derar finansiell leasing om 36,6 (37,8) MseK. Per den 31 december 
2012 var den genomsnittliga löptiden på Intellectakoncernens skuld
portfölj 1,5 (2,6) år. den genomsnittliga räntenivån i portföljen upp
gick till 3,99 (4,46) procent.

ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut uppgick per 
balansdagen till 51,6 (51,6) MseK i form av företagsinteckningar och 
aktier i rewir aB samt äganderättsförbehåll för maskiner om 14,6 
(21,3) MseK.

soliditeten uppgick till 34 (39) procent per den 31 december 
2012.

Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 33,8 (92,9) MseK. I 
det operativa kassaflödet ingår engångsposter i form av momsåter
betalningar om 17,1 (49,5 ) MseK. 

eget kapital för koncernen uppgick till 161,7 (223,8) MseK. sedan 
årets början har det egna kapitalet minskat med 62,1 MseK. 
 Minskningen hänför sig till periodens totalresultat om –55,0 MseK, 
utdelning om –6,2 MseK, erlagd likvid för återköp av egna aktier om 
–1,1 MseK och erhållen betalning för köpoptioner om 0,2 MseK. 

avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till –23,1 (10,6) pro
cent och avkastningen på eget kapital till –27,4 (9,2) procent. exklu
sive engångsposter uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 3,6 
(2,3) procent. Balansdagens aktiekurs uppgick till 24,60 (31,40) seK. 

Vinst Per aKtie
antalet utestående aktier i Intellecta uppgick per den 31 december 
2012 till 4 258 199.

resultat per aktie efter utspädning uppgick till –12,60 (4,75) seK. 
eget kapital per aktie efter utspädning utg jordes av 38,80 (53,30) 
seK.

antalet aktier, genomsnitt exklusive återköpta egna aktier, 
 inklusive utspädningseffekt uppgick under 1 januari – 31 december 
2012 till 4 177 107 (4 241 934). antalet aktier vid periodens slut, exkl. 
åter köpta egna aktier, inklusive utspädningseffekt uppgick per den 
31 december 2012 till 4 169 260 (4 200 514).

antal MeDarbetare 
Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 393 (443). Per den 
31 december 2012 uppgick antalet medarbetare till 385 (441), varav 
46 (46) i danmark. affärsområde consulting har 174 (212) konsulter, 
affärsområde Infolog 196 (215) medarbetare och moderbolaget 15 
(14) medarbetare. 

Miljö
Intellecta bedömer att koncernen med goda marginaler uppfyller 
tillämpliga regler och bestämmelser inom miljöområdet vad avser 
såväl anläggningar som produkter och lösningar. Miljöarbetet 
bedrivs inom ramen för Intellectas affärsidé och är väl integrerat i 
det operativa arbetet. ansvaret för det löpande miljöarbetet ligger 
hos dotterbolagen. 

verksamheten inom affärsområdet Infolog påverkar miljön 
genom förbrukning av råmaterial, främst papper och kemikalier. 
redan på kreationsstadiet arbetar vi aktivt för att påverka och styra 
pappersval mot pappersformat och papperssorter som har mindre 
påverkan på miljön. Intellectas tryckerier arbetar aktivt med att 
minska användandet av icke förnyelsebara kemikalier, genom att 
använda tryckfärger baserade på vegetabiliska oljor och rengörings
vätskor med i huvudsak vegetabiliska komponenter. andra miljö
belastande faktorer är energiförbrukning, transporter och avfalls
hantering. energiförbrukningen begränsas genom att i möjligaste 
mån samordna verksamheter. transporter kan minimeras då huvud
delen av produktionen sker i närheten av vår marknad. 

sKatter
Uppskjuten skattefordran uppgick till 2 636 KseK och har beräknats 
på ett underskottsavdrag om 11 982 KseK. Underskottsavdraget är 
baserat på årets resultat före skatt och kommer att användas av 
Intellecta mot framtida vinster.

 
MoMsÅterbetalning 
Med anledning av en dom i eUdomstolen (mål c88/09, graphic 
 Procédé) den 11 februari 2010 har gränsdragningen mellan tryckeri
ers tillhandahållande av varor (trycksaker) och tjänster klarlagts. I 
sverige har gränsdragningen särskild betydelse för tillämpningen av 
den reducerade mervärdeskatten på sex procent som gäller för 
 vissa trycksaker (den så kallade bokmomsen). Intellecta har efter 
analys av domen och kontakt med skatteverket begärt omprövning av 
de tidigare beskattningsåren från och med 2004. omprövningarna 
har resulterat i att Intellecta under 2010 erhållit 26,8 MseK och 49,5 
MseK under 2011, varav 31,7 MseK är intäktsförda i form av moms
återbetalningar. Beloppen är intäktsförda i räkenskaperna utifrån 
bedömningen att de återbetalda momspengarna inte kommer att bli 
föremål för återbetalningskrav. Under de första nio månaderna 2012 
har Intellecta erhållit ytterligare 17,1 MseK i momsåterbetalningar, 
varav 2,8 MseK har återbetalats till kunder. Utöver dessa återbetal
ningar återstår ett mindre belopp att erhålla under 2013. skattever
kets senaste direktiv gör det oklart hur återbetalda momsbelopp ska 
redovisas i verksamheten fortsättningsvis. 

Under 2012 har skatteverket fattat följdändringsbeslut för fler
talet av Intellectas kunder. det är Intellectas uppfattning att det inte 
är möjligt för skatteverket att genomföra några följdändringsbeslut. 
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skatteverket har ansökt om prövning i Högsta Förvaltningsdom
stolen. innan denna dom vunnit laga kraft, vilket kommer att vara väg
ledande för andra mål om återbetalning av momspengar som skatte
verket driver mot tryckeriers kunder, är det svårt att förutse vilken 
resultatpåverkan detta kan få för intellecta. På grund av ett flertal 
osäkra faktorer har intellecta valt att tills vidare reservera ett belopp 
om 32,1 MseK.

MODERBOLAGET
intäkterna uppgick till 36,7 (33,2) MseK och resultatet efter finans
netto till –31,7 (36,9) MseK. intäkterna utgörs huvudsakligen av till 
dotterbolagen fakturerade tjänster samt ersättning för hyres och 
gemensamma kostnader. i resultatet ingår nedskrivning av andelar i 
koncernföretag med –20,0 (–11,0) MseK samt engångskostnader om 
–4,1 (–) MseK.

Moderbolagets likvida medel svarade för sammanlagt 14,8 (40,1) 
MseK. checkräkningskrediten uppgår totalt till 63,0 (63,0) MseK, 
och var outnyttjad i sin helhet per respektive balansdag. räntebäran
de skulder minskade med 54,5 procent och uppgick till 25,7 (56,5) 
MseK. Per den 31 december 2012 var den genomsnittliga löptiden på 
intellectas skuldportfölj 0,7(2,1) år. den genomsnittliga räntenivån i 
portföljen var 4,67 (5,01) procent. Moderbolagets justerade egna 
kapital uppgick till 235,9 (270,1) MseK. sedan årets början har det 
egna kapitalet minskat med 34,2 MseK. Minskningen hänför sig till 
periodens resultat om –28,8 MseK, utdelning om –6,3 MseK, erlagd 
likvid för återköp av egna aktier om –1,1 MseK, betalning för köpoptio
ner om 0,2 MseK och en positiv skatteeffekt på obeskattade reserver 
med 1,8 MseK till följd av den sänkta skattesatsen från 26,3 procent 
till 22 procent. 

ERSÄTTNING TILL TIDIGARE VD OCH KONCERNCHEF
ersättning till tidigare verkställande direktör och koncernchef, 
 richard ohlson, som avgick den 13 augusti är enligt följande: 
■■ För perioden 13 augusti 2012 – 12 mars 2013, under överlämnan

deperioden, utgår lön, enligt nuvarande anställningsvillkor med 
ett totalt belopp inklusive sociala avgifter om 3,2 MseK.  

■■ därefter under perioden, 13 mars 2013 – 12 mars 2014 gäller ett 
konsultavtal, med en total fast ersättning inklusive sociala avgif
ter om 3,6 MseK. Under perioden ska richard ohlson vara till
gänglig för intellecta för insatser inom företagsledning, företags
förvärv, marknadsföring och försäljning. styrelsen har 
uppskattat tiden för richard ohlsons insatser till 15–20 timmar 
per vecka samt, när så krävs, även heltid.   

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
den 31 december 2012 hade intellecta 1 016 (1 133) aktieägare. de 
tjugo största ägarna exklusive intellectas innehav av egna aktier hade 
ett innehav motsvarande 76,2 (74,7) procent av aktiekapitalet och 
84,6 (84,6) procent av rösterna. aktieinnehavet i intellecta som 
representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i 
bolaget avser gunnar Mannerheim genom M6 capital aB, 19,3 pro
cent, lars Fredrikson med familj, 18,5 procent och leif lindberg, 16,5 
procent av samtliga röster. det institutionella ägandet uppgick till 
17,2 (17,2) procent av aktiekapitalet. andelen utländskt ägande upp
gick till 19,6 (19,4) procent. 

ANTAL UTESTÅENDE AKTIER
antalet utestående aktier i intellecta uppgick per den 31 december 
2012 till 4 258 199, varav 4 002 199 Baktier och 256 000 aaktier. 
vid omröstning på bolagsstämma innebär en aktie av serie a tio 
 röster och en aktie av serie B en röst. 

övergår en aktie av serie a från en aktieägare till annan aktie
ägare i bolaget eller till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, 
skall aktien genast hembjudas de övriga aaktieägarna till inlösen 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien 
ska styrkas, samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om 
köpeskillingen. intellectas Baktie är noterad på nasdaQ oMX nordic, 
stockholm, small cap under symbolen icta B. 

 
ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade den 10 maj 2012 att lämna bemyndigande för 
styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna Baktier upp 
till 10 procent av aktiestocken samt att genomföra överlåtelser av 
egna aktier vid förvärv. 

intellecta har under perioden 14 juni 2011 till och med 27 juli 2012 
återköpt 88 939 egna Baktier för totalt 3,3 MseK. den genomsnitt
liga aktiekursen uppgick till 36,89 seK. Under 2012, mellan den 1 
januari och 27 juli, har intellecta återköpt 31 254 egna Baktier för 
totalt 1,1 MseK till en genomsnittlig aktiekurs om 34,04 seK. Åter
köpet var ett led i intellectas strävan att kunna använda sig av egna 
aktier som betalningsmedel vid förvärv. sedan 28 juli 2012 har inget 
återköp skett mot bakgrund av det försämrade konjunkturläget och 
för att inte belasta likviditeten. ingen överlåtelse av egna aktier har 
ägt rum under 2012.

TECKNINGSOPTIONER
optionsprogrammet i enlighet med bolagsstämmobeslut av den 10 
maj 2012 har genomförts under räkenskapsåret. Programmet riktar 
sig till nyckelpersoner som är eller blir anställda inom intellecta
koncernen. villkoren för teckningsoptioner har skett på marknads
mässiga villkor i enlighet med värderingsmodellen Black scholes. 
Per bokslutsdagen har 57 500 optionsrätter av 213 000 utnyttjats. 
optionspremien uppgick till 3:60 seK per teckningsoption. erhållna 
optionspremier uppgick till 207 KseK. optionerna ger rätt att teckna 
en aktie av serie B per optionsrätt till en kurs av 48 seK per aktie. 
teckning kan ske under perioden 1 juni 2016 till och med den 1 juni 
2017. 

BEMYNDIGANDEN FÖR STYRELSEN
Årsstämman beslutade den 10 maj 2012 att bemyndiga styrelsen att 
besluta om nyemission med upp till 10 procent av det vid tillfället för 
beslutet antal utestående aktier av serie B, dock sammanlagt högst 
425 820 aktier av serie B i syfte att använda dessa som aktielikvid vid 
bolagsförvärv. 

inga transaktioner avseende nyemission har skett under 2012. 
 

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE 
 BEFATTNINGSHAVARE 
Årsstämman den 10 maj 2012 har bifallit styrelsens förslag om rikt
linjer för ersättning till ledande befattningshavare. löner och andra 
ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrens
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kraftiga på den marknad befattningshavaren verkar så att bolaget kan 
attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. styrelsen har 
inom sig inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor 
om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 
Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, 
 vilken skall vara baserad på utfallet i förhållande till definierade och 
uppnådda resultatmål samt prestationer relevanta för respektive 
ledande befattningshavares ansvarsområde. Prestationsindikatorer 
användas för att sätta fokus på frågor av speciellt intresse för bola-
get. den rörliga delen av lönen utfaller först efter att vissa villkor 
uppfylls avseende budgeterat resultat och finansiella mål. den rörli-
ga ersättningen maximeras till ett belopp motsvarande sextio (60) 
procent av den fasta ersättningens storlek. Fast lön och rörlig ersätt-
ning skall vara relaterade till befattningshavarens ansvar, befogen-
heter, erfarenhet och prestation. Pensionsförmåner skall vara 
antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav 
med en pensionsålder om 65 år. Uppsägningstiden skall vara mellan 
3–6 månader från befattningshavarens sida och mellan 6–12 måna-
der från bolagets sida vilka är de uppsägningsvillkor som bolaget för 
närvarande tillämpar och avser att tillämpa framgent. vid uppsäg-
ning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i 
sådana fall skall ha ett förutbestämt tak. vid uppsägning från den 
anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER INFÖR  
ÅRSSTÄMMAN 2013
styrelsens förslag till riktlinjer inför årsstämman 2013 är ändring av:
avgångsvederlag kan påkallas av bolagets vd och koncernchef för 
det fall Bolaget säger upp anställningsavtalet att upphöra före upp-
nådd avtalad pensionsålder om 65 år. sker sådan uppsägning utgår 
avgångsvederlag motsvarande sex fasta månadslöner.

i övrigt  överensstämmer förslaget med riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare med ovanstående text.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med international 
Financial reporting standards (iFrs) utgivna av international 
 accouting standards Board (iasB) och de av eU antagna tolkning arna 
av gällande standarder och international Financial reporting inter-
pretations committe (iFric). Koncernens årsredovisning innehåller 
även kompletterande information enligt rådet för Finansiell rappor-
terings rekommendation rFr 1 Kompletterande redovisningsregler 
för koncernen samt årsredovisningslagen. 

Moderbolaget
Moderbolaget, intellecta aB, tillämpar Årsredovisningslagen och 
rådet för finansiell rapporterings rekommendation rFr 2, redo-
visning för juridiska personer. redovisningsprinciperna överens-
stämmer med de från föregående år samt, i tillämpliga delar, med 
koncernens redovisningsprinciper. 

STYRELSEARBETE
För redogörelse kring intellectas bolagsstyrning, se sid 73.

INTERN KONTROLL
styrelsen ska enligt aktiebolagslagen tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. svensk kod för bolagsstyrning förtydligar detta och föreskriver 
att styrelsen ansvarar för den interna kontrollen. 

intellecta har valt att beskriva hur den interna kontrollen är orga-
niserad på det sätt som föreslås i svenskt näringsliv och Fars väg-
ledning till svensk kod för bolagsstyrning. styrelsen för intellecta har 
valt att integrera styrelsens rapport om den interna kontrollen i för-
valtningsberättelsen och enbart beskriva hur den är organiserad 
utan att lämna ett uttalande om hur väl den har fungerat. rapporten 
ska från och med 2010 granskas av bolagets revisorer. Beskrivningen 
begränsas vidare att behandla intern kontroll avseende den finan-
siella rapporteringen i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning, 
punkt 7.4. den beskrivna organisationen av intern kontroll och inne-
hållet inom respektive område anpassas till förändringar i intellectas 
verksamhet och omvärld. den interna kontrollen ska ge rimlig säker-
het avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapportering-
en och säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna i 
 överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och 
förordningar samt övriga krav på noterade bolag. 

vd ansvarar för att det finns en process och organisation som 
säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen till styrelse och marknad. intellectas ekonomi- och 
finansdirektör är ansvarig för att uppföljningen av och arbetet med 
intellectas interna kontroll sker i enlighet med den form som styrel-
sen beslutar. en grupp under ledning av koncernens ekonomi- och 
finansdirektör, leder koncernens arbete med intern kontroll. ekono-
mi- och finansdirektören avrapporterar kontinuerligt sina slutsatser 
till revisionsutskottet och styrelsen. stor vikt läggs vid att anpassa 
arbetet med intern kontroll vid förändringar i intellectas verksamhet. 
interna policies och riktlinjer utgör väsentliga styrdokument för hela 
företaget då de tydliggör ansvar och befogenheter inom speciella 
områden, till exempel informationssäkerhet och risk.

intellectas internkontroll struktur är uppbyggd utifrån coso-
modellen (the committee of the sponsoring organizations of the 
treadway commission), vars ramverk har tillämpats på intellectas 
verksamhet och förutsättningar. enligt coso-modellen sker genom-
gång och bedömning inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. 
Utifrån denna genomgång identifieras vissa utvecklingsområden, 
 vilka prioriteras i det löpande arbetet med intern kontroll. Under 
2012 har särskilt fokus legat på bedömning av nya risker och genom-
gång av vissa kontrollaktiviteter. ett stort arbete har också lagts på 
att  säkra kvaliteten i de finansiella rapporterna samt säkra att 
 uppsättningen av behörigheter, roller och begränsningar i kombina-
tion av olika roller (s k segregation of duties) uppfyller ställda krav i 
samband med uppgraderingar av intellectas it-system. information 
om intern kontroll finns även i avsnittet om Bolagsstyrning.
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Väsentliga risKer 
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk och osäkerhets
faktorer inkluderar affärsmässiga risker. Intellecta är verksamt på 
en rad olika produkt och tjänsteområden som är konkurrensutsatta. 
Intellecta har definierat begreppet risk som allt som kan ha en 
väsentlig negativ effekt på uppnåendet av Intellectas mål. risker kan 
vara hot, osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter avseende 
Intellectas nuvarande eller framtida verksamhet. 

Intellecta har en väl etablerad process för riskhantering för att 
identifiera, analysera, rapportera och minimera verksamhetsrisker, 
finansiella risker och andra osäkerhetsfaktorer. Kontroll av operativa 
risker sker primärt av Intellectas affärsansvariga. Intellectas 
kontroll funktion har till uppgift att följa upp att interna kontroll
processer efterlevs. Finansiella risker omfattar i första hand risker 
relaterade till valutarisker, ränterisker, kredit och motpartsrisk. det 
övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker, 
samt utveckla metoder och principer för att hantera finansiella  
 risker,  ligger hos koncernledning och finansfunktion. Målet för 
 Intellectas finansiella hantering är att begränsa kortsiktig påverkan 
på koncernens resultat och kassaflöde orsakat av fluktuationer på de 
finansiella marknaderna. Intellecta har en finanspolicy som reglerar 
 likviditets, ränte och valutarisker. 

riskhantering är en integrerad del av Intellectas verksamhet och 
affärsplaneringsprocess. genom åren har Intellecta genomfört ett 
antal målinriktade förvärv, i enlighet med sin strategi. en effektiv inte
gration av dessa förvärv samt realisering av tillhörande kostnads 
och intäktssynergier, liksom en positiv utveckling för de förvärvade 
verksamheterna, är betydelsefull för resultatutvecklingen på kort 
såväl som på lång sikt. Integration av förvärvade företag inrymmer 
alltid vissa risker och integrationsprocessen kan komma att på kort 
sikt ge svängningar i kvartalsresultaten.

Intellecta företar en årlig värdering av koncernens immateriella 
tillgångar omfattande goodwill, varumärke och kundrelationer. vid 
årets prövning har en nedskrivning av immateriella tillgångar och 
goodwill med totalt 51,7 MseK företagits. Merparten av nedskrivning
en avsåg tillgångar inom affärsområdet consulting. denna nedskriv
ning har sin grund i försvagat resultat inom denna del av verksam
heten. Kvarvarande värde efter nedskrivning kan försvaras men då 
det konjunkturella läget är svårbedömt är den framtida utvecklingen 
 förknippad med en osäkerhet. om konjunkturen viker ytterligare går 
det inte att utesluta att ytterligare nedjusteringar av värdet blir nöd
vändiga.

osäKerhetsFaKtorer
Intellecta har hos skatteverket ansökt om återbetalning av moms 
enligt mål c88/09 i eUdomstolen. Under perioden har Intellecta 
erhållit en viss återbetalning från skatteverket. risken för vidare 
återbetalning har bedömts av Intellecta och den framlagda årsredo
visningen återspeglar denna bedömning. I detta ingår även bedöm
ning av risker för överklagande av domen från skatteverket.

transaKtioner MeD närstÅenDe
transaktioner mellan Intellecta och närstående som väsentligen 
påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum, se not 10 
och 11 rörande ersättningar till ledande befattningshavare.

hänDelser eFter PerioDens UtgÅng
ny byråledare på ineko
den 1 januari 2013 tillträdde carin george som ny byråledare på 
 Ineko aB. hon kommer närmast från strategi och varumärkesbyrån 
rewir.

Årets byrå
strategi och varumärkesbyrån rewir kom på medaljplats för 11:e 
året i rad i årets Byrå i kategorin varumärkesbyråer. 

Förvärv av rättigheter till ett online-verktyg ”Communivator”
den 28 februari 2013 förvärvade rewir rättigheter till ett online
verktyg ”communivator” specialiserat på digital implementering av 
varumärkesstrategier. genom förvärvet stärker rewir sitt digitala 
implementeringserbjudande. 

Inga händelser har inträffat som haft någon väsentlig inverkan på 
det per den 31 december 2012 redovisade resultatet samt den finan
siella ställningen som framgår av denna rapport.

öVrigt
bolagsordning
enligt Intellectas bolagsordning tillsätts styrelseledamöterna av 
årsstämman. Inga särskilda bestämmelser finns om ändring av 
bolagsordningen utöver att behandling av bolagsordning vid annat 
tillfälle än årsstämman skall föras på extra bolagsstämma.

Förslag till behanDling aV bolagets resUltat
styrelsens policy vad gäller utdelning är att 45–50 procent av kon
cernens resultat efter finansnetto och schablonskatt kan utdelas till 
aktieägarna om motsvarande utdelningsbara medel finns i moder
bolaget och koncernens konsolideringsbehov så tillåter. 

För att upprätthålla en stark balansräkning, hantera ett fortsatt 
osäkert affärsklimat och kunna fullfölja sina finansiella åtaganden 
beslutar styrelsen för Intellecta aB (publ) att föreslå årsstämman 
en utdelning på 0,50 (1,50) seK per aktie för räkenskapsåret 2012. 

till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel  
i moderbolaget: 

Balanserade vinstmedel 143 872 098
årets resultat –28 771 923
seK 115 100 175

styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen  
disponeras enligt följande:

Utdelning 2 084 6301)

I ny räkning överföres 113 015 545                                                                                              
seK 115 100 175 

1)  exklusive egna aktier
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FÖrvaltnIngsBerättelse

styrelsens yttranDe angÅenDe Föreslagen 
UtDelning
den föreslagna utdelningen utgör 0,9 procent av bolagets eget kapi
tal och 1,3 procent av koncernens kapital. Bolagets soliditet uppgår 
till 61 (59) procent. 

Utdelningen är beräknad på antalet utestående aktier exklusive 
återbetalda egna aktier om 88 939 per 31 december 2012. det exakta 
utdelningsbeloppet kan ändra sig utifrån antalet återköpta aktier per 
avstämningsdagen för utdelning den 21 maj 2013. 

styrelsens uppfattning är att föreslagen vinstutdelning är för
svarlig med hänsyn tagen till vad som anges i aktiebolagslagens 
17 kap 3 § angående de krav som verksamhetens art, omfattning och 
risker ställer på storleken av det egna kapitalet och konsoliderings
behov, likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och koncernen.

den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljandet av de 
investeringar som bedöms vara erforderliga eller bolagets förmåga 
att i rätt tid infria föreligganden och förutsedda betalningsförpliktel
ser. den föreslagna utdelningen bedöms lämna ett tillräckligt finan
siellt utrymme för Intellectas fortsatta expansion. Bolagets likvidi
tetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpan
de betalningsförpliktelserna. Bolagets ekonomiska ställning ger inte 
upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verk
samhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt. 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till 
styrelsens kännedom lämnar styrelsen förslag på en utdelning om 
0,50 (1,50) seK per aktie.

resultat– och balansräkningen kommer att föreläggas års
stämman den 16 maj 2013 för fastställande.

Koncernens och moderbolagets ställning i övrigt redovisas i 
efterföljande resultat och balansräkningar, kassaflödesanalyser 
samt bokslutskommentarer och noter.

stockholm den 4 april 2013
Intellecta aB (publ)
styrelsen 
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Koncernen

belopp i ksek not
120101–
 121231

110101–
 111231

nettoomsättning 6 613 425 687 125
Förändring av lager av produkter i arbete 2 772 7 377
aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter 7 3 391 41 407
summa intäkter 6 619 588 735 909

råvaror och förnödenheter –214 436 –247 406
Övriga externa kostnader 8, 9 –92 913 –93 132
Personalkostnader 10, 11 –301 232 –320 206
avskrivningar 12 –26 807 –30 359
nedskrivningar 13 –51 688 –11 000
Övriga rörelsekostnader –205 –87
summa kostnader –687 281 –702 190
rörelseresultat 6 –67 693 33 719

Finansiella intäkter 14 1 542 3 348
Finansiella kostnader 15 –4 345 –6 035
resultat före skatt –70 496 31 032

Inkomstskatt 16 17 767 –10 878
resultat –52 729 20 154

övrigt totalresultat
aktuariell förlust på pensionsförpliktelser –129 –4
omföring mellan fritt kapital och omräkningsdifferens –344 –760
effekt på uppskjuten skatt av förändring i den svenska skattesatsen 11 –
omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter –1 801 49
likvidation av bolag – 356
skatt hänförligt till övrigt totalresultat 34 1
övrigt totalresultat, netto efter skatt –2 229 –358

summa totalresultat –54 958 19 796

summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare –54 958 19 796

resultat per aktie före och efter utspädning, seK 17 –12,60 4,75
antal aktier vid periodens slut 4 258 199 4 258 199
antal aktier vid periodens slut, exkl återköpta egna aktier före och efter utspädning 4 169 260 4 200 514
antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier före och efter utspädning 4 177 107 4 241 934
Balansdagens kurs, seK 24,60 31,40

Beträffande definitioner för beräkning, se sid 60.

Koncernens raPPort  
Över totalresUltat
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Koncernens raPPort Över  
FInansIell ställnIng

Koncernen

belopp i ksek not 12-12-31 11-12-31
tillgÅngar
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 18 – 1 077
varumärken 19 – 17 460
Kundrelationer 20 9 245 27 685
goodwill 21 183 169 201 923
Investeringar i hyrda lokaler 22 6 434 8 399
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 69 412 78 323
Inventarier, verktyg och installationer 24 5 957 7 681
andelar i joint venture 25 50 –
Uppskjutna skattefordringar 26 3 008 –
Finansiella tillgångar som kan säljas 27 – 700
andra långfristiga fordringar 28 1 170 1 170

278 445 344 418

omsättningstillgångar
varulager, råvaror och förnödenheter 29 7 770 7 826
Pågående arbeten 50 991 49 360
Kundfordringar 3 97 744 104 572
skattefordringar 8 952 4 794
Övriga fordringar 30 5 667 6 934
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 14 573 14 240
likvida medel 32 17 165 42 547

202 862 230 273
summa tillgångar 33 481 307 574 691
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Koncernens raPPort  
Över FInansIell ställnIng

Koncernen

belopp i ksek not 12-12-31 11-12-31
eget KaPital
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets aktieägare
aktiekapital 34 6 387 6 387
Övrigt tillskjutet kapital 58 983 58 776
reserver –4 970 –3 169
Balanserad vinst 101 327 161 812
summa eget kapital 161 727 223 806

sKUlDer
långfristiga skulder
Upplåning 35 40 323 70 650
Pensionsförpliktelser 36 12 629 12 170
Uppskjutna skatteskulder 26 21 730 37 722
Övriga långfristiga skulder 35 5 404 10 421

80 086 130 963
Kortfristiga skulder
Upplåning 35 36 529 44 886
Förskott från kunder 39 352 37 900
leverantörsskulder 50 879 44 289
aktuella skatteskulder 37 952 7 852
Övriga kortfristiga skulder 38 56 098 35 876
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39 55 684 49 119

239 494 219 922
summa skulder 33 319 580 350 885
summa eget kapital och skulder1) 481 307 574 691

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser se not 40 respektive 41.

1)  varav räntebärande skulder, MseK 76,9 115,5
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hänförligt till moderbolagets aktieägare

belopp i ksek aktiekapital
övrigt till-

skjutet kapital1)  reserver
balanserad  

2) vinst
summa 

eget kapital
ingående balans per 2011-01-01 6 387 58 776 -3 574 153 154 214 743

totalresultat
årets resultat – – – 20 154 20 154

övrigt totalresultat
omföring mellan fritt kapital och omräkningsdifferens – – – –760 –760
aktuariell förlust på pensionsförpliktelser – – – –3 –3
omräkningsdifferens utländsk verksamhet – – 49 – 49
likvidation av bolag – – 356 – 356
summa övrigt totalresultat – – 405 –763 –358
summa totalresultat – – 405 19 391 19 796

transaktioner med aktieägare
Utdelning avseende 2010 – – – –8 516 –8 516
återköp egna aktier –2 217 –2 217
summa transaktioner med aktieägare – – – –10 733 –10 733

ingående balans per 2012-01-01 6 387 58 776 –3 169 161 812 223 806

totalresultat
årets resultat – – – –52 729 –52 729

övrigt totalresultat
omföring mellan fritt kapital och omräkningsdifferens – – – –344 –344
aktuariell förlust på pensionsförpliktelser – – – –95 –95
effekt på uppskjuten skatt av förändring  
i den svenska skattesatsen – – – 11 11
omräkningsdifferens utländsk verksamhet – – –1 801 – –1 801
summa övrigt totalresultat – – –1 801 –428 –2 229
summa totalresultat – – –1 801 –53 157 –54 958

transaktioner med aktieägare
Utdelning avseende 2011 – – – –6 264 –6 264
återköp egna aktier – – – –1 064 –1 064
Betalning för personaloptioner – 207 – – 207
summa transaktioner med aktieägare – 207 – –7 328 –7 328

Utgående balans per 2012-12-31 6 387 58 983 –4 970 101 327 161 727

1) Övrigt tillskjutet kapital består av aktier emitterade till överkurs och premier för teckningsoptioner.
2) avser omräkningsdifferens utländsk verksamhet.

Koncernens raPPort Över  
FÖrändrIngar I eget KaPItal



14    årsredovIsnIng 2012 Intellecta aB (publ)

raPPort Över KassaFlÖden  
FÖr Koncernen

Koncernen

belopp i ksek not
120101–
 121231

110101–
 111231

Den löpande verksamheten
resultat före skatt –70 496 31 032
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 42 77 837 33 580

7 341 64 612

Betald skatt –3 818 –9 862
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 3 523 54 750

Ökning(–)/minskning(+) av varulager –1 575 –7 288
Ökning(–)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 7 352 15 387
Ökning(+)/minskning(–) av kortfristiga skulder 24 466 30 065
summa kassaflöde från den löpande verksamheten 33 766 92 914

investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar1) –4 025 –10 525
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 261 8 618
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 750 –
Förvärv av verksamheter 43 –4 618 –2 909
Kassaflöde från investeringsverksamheten –6 632 –4 816

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 6 694 24 994
amortering av lån –44 069 –67 940
amortering av övriga långfristiga skulder –17 –1 258
amortering av finansiell leasing –8 003 –8 275
återköp av egna aktier –1 064 –2 217
Utbetald utdelning –6 264 –8 516
Betalning för personaloptioner 207 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –52 516 –63 212

årets kassaflöde –25 382 24 886
likvida medel vid årets början 42 547 17 661
likvida medel vid årets slut 32 17 165 42 547

Upplysning om erhållna/betalda räntor se not 42.
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resUltaträKnIng – ModerBolaget

Moderbolaget

belopp i ksek not
120101–
 121231

110101–
 111231

nettoomsättning 27 754 24 222
Övriga rörelseintäkter1) 8 912 8 958
summa rörelsens intäkter 44 36 666 33 180

Övriga externa kostnader 45, 46 –20 511 –15 390
Personalkostnader 47, 48 –29 004 –21 329
avskrivningar 49 –1 061 –884
summa rörelsens kostnader –50 576 –37 603
rörelseresultat –13 910 –4 423

erhållna koncernbidrag 23 178 61 866
lämnade koncernbidrag –22 838 –14 133
resultat från andelar i koncernföretag 50 1 493 5 454
nedskrivning av andelar i koncernföretag 51 –20 000 –11 000
Finansiella intäkter och liknande resultatposter 52 2 857 3 311
Finansiella kostnader och liknande resultatposter 53 –2 527 –4 157
resultat efter finansiella poster –31 747 36 918

Bokslutsdispositioner 54 339 –10 614
resultat före skatt –31 408 26 304

skatt på årets resultat 55 2 636 –8 583
resultat –28 772 17 721

övrigt totalresultat, netto efter skatt – –
summa totalresultat –28 772 17 721

1)   Under övriga rörelseintäkter redovisas utfakturerade hyror och andel av gemensamma kostnader på andra bolag i koncernen.
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BalansräKnIng – ModerBolaget

Moderbolaget

belopp i ksek not 12-12-31 11-12-31
tillgÅngar
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Investeringar i hyrda lokaler 56 20 47
Inventarier,verktyg och installationer 57 1 756 1 942

1 776 1 989

Finansiella anläggningstillgångar
andelar i dotterbolag 58 353 399 370 636
Fordringar hos dotterbolag 59 – 21 242
andelar i joint venture 60 50 –
Uppskjuten skattefordran 61 2 636 –
andra långfristiga värdepappersinnehav 62 – 700
Kapitalförsäkringar 63 93 –

356 178 392 578
summa anläggningstillgångar 357 954 394 567

omsättningstillgångar
Kundfordringar 2 571 257
Fordringar hos dotterbolag 64 498 18 216
Övriga fordringar 65 4 744 5 823
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 66 2 459 2 224

10 272 26 520

Kassa och bank 67 14 799 40 126
14 799 40 126

summa omsättningstillgångar 25 071 66 646
summa tillgångar 383 025 461 213
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BalansräKnIng – ModerBolaget

Moderbolaget

belopp i ksek not 12-12-31 11-12-31
eget KaPital
bundet eget kapital
aktiekapital 68 6 387 6 387
Överkursfond 56 875 56 875
Premier för teckningsoptioner 2 108 1 901
reservfond 20 052 20 052

85 422 85 215
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 143 875 133 482
årets resultat –28 772 17 721

115 103 151 203
summa eget kapital 200 525 236 418

obesKattaDe reserVer
obeskattade reserver 69 45 332 45 671

aVsättningar 
avsättning för pensioner 70 6 389 6 145

sKUlDer
långfristiga skulder
Upplåning 71 2 183 25 707
skulder till dotterbolag 18 048 –
Övriga långfristiga skulder 72 5 000 10 000

25 231 35 707
Kortfristiga skulder
Upplåning 71 23 524 30 797
Förskott från kunder 1 531 –
leverantörsskulder 4 426 4 975
skulder till dotterbolag 64 58 072 85 937
skulder till intressebolag 91 –
aktuella skatteskulder 33 7 761
Övriga kortfristiga skulder 73 7 458 3 798

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 74 10 413 4 004

105 548 137 272
summa skulder 130 779 172 979
summa eget kapital och skulder1) 383 025 461 213

Poster inoM linjen
ställda säkerheter 75 – –
ansvarsförbindelser 76 126 123

1) varav räntebärande skulder, MseK 25,7 56,5
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aktiekapitalet består av 256 000 st aaktier á 1.50 och 4 002 199 st 
Baktier á 1.50.

Intellecta har under perioden 14 juni 2011 till och med 27 juli 
2012 återköpt 88 939 egna Baktier för totalt 3,3 MseK. den genom
snittliga aktiekursen uppgick till 36,89 seK. Under 2012, mellan den 
1 januari och 27 juli, har Intellecta återköpt 31 254 egna Baktier för 
totalt 1,1 MseK till en genomsnittlig aktiekurs om 34,04 seK. åter
köpet var ett led i Intellectas strävan att kunna använda sig av egna 
aktier som betalningsmedel vid förvärv. sedan 28 juli 2012 har inget 
återköp skett mot bakgrund av det försämrade konjunkturläget och 
för att inte belasta likviditeten. Per den 31 december 2012 uppgick 
antalet egna aktier till 88 939 (57 685) st.

antalet återköpta aktier uppgick under perioden 4 juli 2001 – 
27 juli 2007 till 272 114 aktier B för totalt 16 905 KseK. transaktions
kostnaden uppgick sammanlagt till 67 KseK. Under år 2008 har 
214 733 aktier använts till förvärv av dotterbolag samt 16 000 aktier 
mot inlösen av köpoptioner utställda på av Intellecta aB återköpta 
aktier. år 2005/2006 användes 41 381 aktier till förvärv av dotter
bolag. 

Utdelning
styrelsen föreslår årsstämman den 16 maj 2013 att besluta om 
utdelning om 0,50 (1,50) seK per aktie.

den föreslagna utdelningen uppgår till sammanlagt 2,1 (6,3) 
MseK.

belopp i ksek

aktie-
kapital

överkurs-
fond

Premier för 
tecknings-

optioner
reserv-

fond
Fritt eget 

kapital
Årets 

resultat
summa 

eget kapital
ingående balans per 2011-01-01 6 387 56 875 1 901 20 052 78 936 65 279 229 430

Balansering av föregående års resultat – – – – 65 279 –65 279 –
årets resultat – – – – – 17 721 17 721
summa totalresultat – – – – 144 215 17 721 247 151

transaktioner med aktieägare
lämnad utdelning – – – – –8 516 – –8 516
återköp egna aktier – – – – –2 217 – –2 217
summa transaktioner med aktieägare – – – – –10 733 – –10 733

ingående balans per 2012-01-01 6 387 56 875 1 901 20 052 133 482 17 721 236 418

Balansering av föregående års resultat – – – – 17 721 –17 721 –
årets resultat – – – – –28 772 –28 772
summa totalresultat – – – – 151 203 –28 772 207 646

transaktioner med aktieägare
lämnad utdelning – – – – –6 264 – –6 264
återköp egna aktier – – – – –1 064 – –1 064
Betalning för personaloptioner – – 207 – – – 207
summa transaktioner med aktieägare – – 207 – –7 328 – –7 121

Utgående balans per 2012-12-31 6 387 56 875 2 108 20 052 143 875 –28 772 200 525

ModerBolagets saMManställnIng 
Över FÖrändrIngar I eget KaPItal
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KassaFlÖdesanalYs – ModerBolaget

Moderbolaget

belopp i ksek not
120101–
 121231

110101–
 111231

Den löpande verksamheten
resultat efter finansiella poster –31 747 36 918
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 77 21 170 –34 677

–10 577 2 241

Betald skatt –3 818 –9 862
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital –14 395 –7 621

Ökning(–)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 16 248 38 296
Ökning(+)/minskning(–) av kortfristiga skulder 15 454 48 798
summa kassaflöde från den löpande verksamheten 17 307 79 473

investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag 78 –4 618 –2 909
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –848 –827
Försäljning av finansiella tillgångar 750 –
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar – –
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar – –
amortering långfristig fordran – 500
Kassaflöde från investeringsverksamheten –4 716 –3 236

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristig upplåning –23 524 –30 798
Förändring av kortfristig upplåning –7 273 –
återköp av egna aktier –1 064 –2 217
Utbetald utdelning –6 264 –8 516
Betalning för personaloptioner 207 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –37 918 –41 531

årets kassaflöde –25 327 34 706
likvida medel vid årets början 40 126 5 420
likvida medel vid årets slut 14 799 40 126
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de viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats för denna koncernredo
visning anges nedan. dessa principer har tillämpats konsekvent för alla pre
senterade år, om inte annat angetts. tillämpade principer för moderbolaget 
anges under särskild rubrik i de fall dessa skiljer sig från koncernens principer.

överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial 
reporting standards (IFrs) utgivna av International accounting standards 
Board ( IasB) samt tolkningsuttalanden från International Financial reporting 
Interpretations committee (IFrIc) sådana de antagits av eU. Koncernens års
redovisning innehåller även kompletterande information enligt rådet för finan
siell rapporterings rekommendation rFr 1. Kompletterande redovisningsreg
ler för koncerner och årsredovisningslagen. 
 
Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens 
finansiella rapporter
Intellecta tillämpar anskaffningsvärdemetoden vid värdering av tillgångar och 
skulder .

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rap
porteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. samtliga belopp, om 
inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. 

ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar.
(a) nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Inga av de IFrs eller IFrIctolkningar som för första gången är obligatoriska för 
det räkenskapsår som började 1 januari 2012 har haft någon väsentlig inverkan 
på koncernen.

 (b)  nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som 
ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av koncernen.

ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder 
träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2012 och har inte 
 tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter. Inga av dessa 
förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter 
med undantag av de som följer nedan:

I Ias 1 ”Utformning av finansiella rapporter” har införts ändringar avseende 
övrigt totalresultat. den mest väsentliga förändringen är kravet att poster som 
redovisas i övrigt totalresultat ska presenteras fördelat på två grupper baserat 
på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen eller 
inte. ändringen behandlar inte frågan om vilka poster som ska ingå i ”övrigt 
totalresultat”.

IFrs 13 ”Fair value measurment” syftar till att värderingar till verkligt 
värde ska bli mer konsekventa och mindre komplexa genom en exakt definition 
och gemensam källa till verkliga värdeförändringar och tillhörande upplys
ningar. standarden ger vägledning till verkligt värdeförändringar för alla slag 
av finansiella och ickefinansiella tillgångar och skulder. Kraven om när värde
ring till verkligt värde ska tillämpas ändras inte utan standarden tillhandahål
ler vägledning hur detta ska göras när andra IFrsstandarder antingen tillåter 
eller kräver värdering till verkligt värde.

ändringen av Ias 19 ”ersättningar till anställda” som ändrades i juni 2011 
innebär att Intellectakoncernen kommer att sluta tillämpa ”korridormetoden” 
och i stället redovisa alla aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat 
när de uppstår. Kostnader för tjänstgöring under tidigare år kommer att redovi
sas omgående. räntekostnader och förväntad avkastning på förvaltningstill
gångar kommer att ersättas av en nettoränta som beräknas med hjälp av dis
konteringsräntan, baserat på nettoöverskottet eller nettounderskottet i den 
förmånsbestämda planen. de, per årsbokslutet 2012, ej redovisade aktuariella 
förlusterna uppgår till totalt 3,96 MseK. 

IFrs 9 “Financial instruments” hanterar klassificering, värdering och redo
visning av finansiella skulder och tillgångar. standarden ersätter de delar i Ias 
39 som är relaterade till klassificering och värdering av finansiella instrument. 
IFrs 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; 
värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. 
Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets 
affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. 
För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med Ias 39. den 
största förändringen avser skulder som är identifierade till verkligt värde. För 
dessa gäller att den del av verkligt värdeförändringen som är hänförlig till den 
egna kreditrisken ska redovisas i övrigt totalresultat istället för resultatet 
såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch). 
Koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast det räken
skapsår som börjar 1 januari 2015 och har ännu inte utvärderat effekterna. 
standarden har ännu inte antagits av eU.

IFrs 10 ”consolidated financial statements” bygger på redan existerande 
principer då den identifierar kontroll som den avgörande faktorn för att fast
ställa om ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen. standarden ger 
ytterligare vägledning för att bistå vid fastställandet av kontroll när detta är 
svårt att bedöma. Koncernen avser att tillämpa IFrs 10 för det räkenskapsår 
som börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de 
finansiella rapporterna. 

IFrs 12 ”disclosures of interests in other entities” omfattar upplysnings
krav för dotterföretag, joint arrengements, intresseföretag och ej konsolide

redovIsnIngsPrIncIPer och noter

Moderbolaget Intellecta aB (publ.), org.nr 5560565151, är ett renodlat för
valtningsbolag. Bolaget ska aktivt äga, förvalta och utveckla koncernbolagen. 
Moderbolaget har sitt säte i stockholm, sverige. adressen till huvudkontoret är 
Birger Jarlsgatan 57 B, 104 32 stockholm. Moderföretaget är noterat på oMX 
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styrelsen har den 3 april 2013 godkänt denna koncernredovisning för 
offentlig görande. 
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rade ”structured entities”. Koncernen har ännu att utvärdera den fulla inverkan 
av IFrs 12 på de finansiella rapporterna. Koncernen avser att tillämpa IFrs 12 
för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat 
den fulla effekten på de finansiella rapporterna. 

Inga andra av de IFrs eller IFrIctolkningar som ännu inte har trätt i kraft, 
väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

användning av bedömningar
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna enligt IFrs måste en del 
 viktiga bedömningar och antaganden göras, som påverkar redovisade tillgångs 
och skuldposter respektive intäkts och kostnadsposter samt övrig lämnad 
information. det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa bedömningar. vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. de områden där antaganden och bedömningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen presenteras i not 4. 

Koncernredovisning
Koncernbokslutet omfattar moderbolaget Intellecta aB och samtliga dotter
bolag i sverige och utlandet. dotterföretag är alla de företag (inklusive företag 
för särskilt ändamål) där koncernen har rätten att utforma finansiella och 
 operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav upp
gående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av poten
tiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera 
beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande infly
tande över ett annat företag. dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. 
de exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm
mande inflytandet upphör.

Koncernen behandlar transaktioner med innehavare utan bestämmande 
inflytande som transaktioner med koncernens aktieägare. vid förvärv från inne
havare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan erlagd köpe
skilling och den aktuella förvärvade andelen av det bokförda värdet på dotter
företagets nettotillgångar i eget kapital. vinster och förluster på avyttringar till 
innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.

Förvärvsmetoden
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. 
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på 
överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. even
tuella efterföljande tilläggsköpeskillingar klassificeras som skulder som där
efter omvärderas via resultaträkningen. I köpeskillingen ingår även verkligt 
värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse 
om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de 
uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett 
rörelse förvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. 
För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande infly
tande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets 
proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar.

det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande 
inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav över
stiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade netto
tillgångar, redovisas som goodwill. om beloppet understiger verkligt värde för 
det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k. ”bargain 
purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat. 
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och 
förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. redovisnings
principerna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera 
en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. efterföljande ändringar av verkligt värde 
av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller skuld redo
visas i enlighet med Ias 39 antingen i resultaträkningen eller i övrigt totalresul
tat. villkorad köpeskilling som klassificeras som eget kapital omvärderas inte 
och efterföljande reglering redovisas i eget kapital.

samtliga förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs. dessa 
kostnader redovisas i koncernen på raden övriga externa kostnader i resultat
räkningen. Kostnader som redovisas på denna rad är transaktionskostnader, 

eventuella omvärderingar av tilläggsköpeskillingar samt eventuella omvärde
ringar till verkligt värde av tidigare förvärvade andelar vid stegvisa förvärv. 

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster 
på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. även orealiserade för
luster elimineras, men eventuella förluster betraktas som en indikation på att 
ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. redovisnings
principerna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera 
en konsekvent tillämpning av Intellecta aB:s principer.

Förvärvsanalys
IFrs innebär krav på att identifiera och värdera immateriella tillgångar vid 
 förvärv. I den utsträckning som immateriella tillgångar kan identifieras och 
värderas  minskar goodwill i motsvarande mån. goodwill skrivs inte av men 
prövas för nedskrivning årligen. Övriga immateriella tillgångar skall skivas av i 
den utsträckning som avskrivningstiden går att fastställa.

transaktioner och balansposter i utländsk valuta
transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta enligt de valuta
kurser som gäller på transaktionsdagen. Monetära fordringar och skulder i 
utländsk valuta omvärderas till balansdagens kurser vid varje bokslutstillfälle. 
valutakursvinster och – förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultatet. vinster och förluster på 
rörelsens fordringar och skulder nettoredovisas och redovisas inom rörelse
resultatet som övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. vinster och för
luster på upplåning och finansiella placeringar redovisas som finansiella 
 poster. 

omräkning av utländska dotterbolag
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncer
nen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respek
tive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovis
ningen används svenska kronor (kr), som är Moderföretagets funktionella 
valuta och rapportvaluta.

Finansiella rapporter för samtliga koncernbolag med en annan funktionell 
valuta än rapportvalutan räknas om till koncernens rapportvaluta enligt 
 följande: 

•	 	tillgångar	och	skulder	i	varje	redovisad	balansräkning	räknas	om	till	balans
dagskursen per respektive balansdag,

•	 	intäkter	och	kostnader	i	varje	redovisad	resultaträkning	räknas	om	till	
genomsnittskursen för respektive period,

•	 	alla	valutakursdifferenser	som	uppstår,	vid	tillämpning	av	ovan	punkter,	
redovisas som en separat post direkt i totalresultatet.

vid avyttring av en utlandsverksamhet redovisas båda dessa kursdifferenser i 
resultaträkningen som en del av realisationsresultatet.

rapportering för segment
rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den 
interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. 
den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion om ansvarar för till
delning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. Inom 
Intellecta koncernen har denna funktion identifierats som vd och koncernchef. 
Under koncernchefen finns två funktioner som följer upp resultat samt till
gångar samt skulder för Intellectas rörelsesegment. detta utgörs av affärs
områdescheferna för de båda affärsområdena Infolog samt consulting. dessa 
båda funktioner har gentemot vd och koncernchef ansvaret för uppföljning av 
segmentens finansiella utfall och fattar på grundval av detta beslut om alloke
ring av resurser, budgetmål och finansplan. 

Övrigt består av huvudkontor och moderbolag och andra funktioner som 
handhas centralt och relaterar till koncernen som helhet.

intäktsredovisning
Koncernen producerar nästan uteslutande tjänster. Försäljningen av handels
varor är försumbar. Koncernens försäljningsintäkter redovisas på raden netto
omsättning i resultaträkningen. Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad 
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som erhållits, eller vad som kommer att erhållas, för sålda tjänster och varor 
i koncernens löpande verksamhet. Intäkterna redovisas exklusive moms, 
rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Koncernen redo
visar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt samt att det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bolaget samt 
att särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av Koncernens verksamheter 
såsom beskrivs nedan. Intäktsbeloppet anses inte kunna mätas på ett tillför
litligt sätt förrän alla förpliktelser avseende försäljningen har uppfyllts eller  
 förfallit. Koncernen grundar sina bedömningar på historiska utfall och beaktar 
därvid typ av kund, typ av transaktion och speciella omständigheter i varje 
enskilt fall.

Försäljning av tjänster
Intäkter från tids och materialbaserade avtal redovisas till avtalade priser allt 
eftersom arbetade timmar levereras och direkta kostnader uppstår. För för
säljningsintäkter från fastprisavtal tillämpas successiv vinstavräkning. detta 
innebär att intäkter redovisas baserat på hur stor del av de tjänster som utförts 
av de totala tjänster som skall utföras (färdigställandegrad). Intellecta kan via 
orderhanterings och tidsredovisningssystem beräkna färdigställandegraden 
på ett tillförlitligt sätt. om några omständigheter uppstår som kan förändra 
den ursprungliga uppskattningen av intäkterna, kostnaderna eller färdigstäl
landegraden, omprövas dessa. detta kan resultera i att uppskattade intäkter 
och kostnader ökas eller minskas under den period när de omständigheter 
som föranledde ändringen kom till företagsledningens kännedom.

Försäljning av varor
Försäljning av varor redovisas som intäkt när koncernföretag anses ha levere
rat varan till kund och då risken och fördelarna med varan har övergått i sin 
helhet.

ränteintäkter
ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av 
 effektivräntemetoden.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upp
lupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat 
med eventuell reservering för värdeminskning. Kundfordringar med löptid om 
mindre än 12 månader redovisas till nominellt värde, vilket motsvarar verkligt 
värde.

en reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns 
objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp 
som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. reserveringens 
storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet 
av bedömda diskonterade framtida kassaflöden diskonterade med den 
ursprungliga effektiva räntan. Befarade och konstaterade kundförluster redo
visas på raden övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. återvinning av 
belopp som tidigare skrivits bort krediteras övriga rörelsekostnader i resultat
räkningen. 

Värdering av varulager
varulagret har värderats med tillämpning av förstinförstutprincipen, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
anskaffningsvärdet för råvaror och köpta hel och halvfabrikat består av 
inköpskostnader, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta 
tillverkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). anskaff
ningsvärdet för pågående arbeten består av direkt lön, andra direkta kostnader 
och hänförbara indirekta tillverkningskostnader (baserade på normal tillverk
ningskapacitet). nettoförsäljningsvärdet definieras som det uppskattade för
säljningspriset med avdrag för uppskattade kostnader försäljning av varan. 
lånekostnader ingår inte i beräknat lagervärde.

aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Koncernens inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. den 
 aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balans
dagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretagets 

dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. ledningen 
utvärderar regelbundet de yrkanden som g jorts i självdeklarationer avseende 
situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och gör, när så 
bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skatte
verket.

skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som 
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fallredovisas 
även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende skatte
pliktigt resultat för perioden. hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till 
tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte
mässiga värden på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
koncern redovisningen. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader 
som uppkommer på andelar i dotterföretag, förutom där tidpunkten för åter
föring av den temporära skillnaden kan styras av Koncernen och det är sanno
likt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig 
framtid. den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till 
följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller 
skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, 
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 

Uppskjuten skattefordran redovisas när det förväntas att tillräckliga skat
tepliktiga resultat uppstår mot vilka den uppskjutna skattefordran kan utnytt
jas. värdering av uppskjutna skattefordringar sker på balansdagen. eventuellt 
tidigare icke värderad uppskjuten skattefordran redovisas när det förväntas att 
den kan utnyttjas och reduceras när det kan förväntas att den helt eller delvis 
inte kan utnyttjas mot framtida skattepliktigt resultat. 

Utdelning
av styrelsen föreslagen utdelning reducerar inte eget kapital förrän utdel
ningen har fastslagits av årsstämman.

aktiekapital
stamaktier klassificeras som aktiekapital. 

transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier 
eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från 
emissionslikviden.

vid återköp av egna aktier reducerar den betalda köpeskillingen, inklusive 
eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader (netto efter skatt), den 
balanserade vinsten, tills dess aktierna annulleras eller avyttras. 

optioner
optionerna redovisas enligt IFrs 2. de kontanta betalningar som kan upp
komma avseende utställda säljoptioner för återköp av aktier i dotterbolag från 
innehavare utan bestämmande inflytande redovisas som finansiella skulder, 
såvida inte optionerna löses genom utbyte av ett fast belopp i kontanter eller 
annan finansiell tillgång mot ett fast antal aktier i dotterbolaget. det belopp 
som kan komma att betalas genom att optionen utnyttjas redovisas initialt till 
verkligt värde som upplåning med motsvarande bokning direkt i eget kapital. 
Bokningen direkt i eget kapital redovisas separat i direkt anslutning till innehav 
utan bestämmande inflytande med benämningen utställda säljoptioner till 
innehavare utan bestämmande inflytande.

resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hän
förligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet 
aktier utestående under året. vid beräkningen av resultat per aktie efter 
utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta 
hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporte
rade perioder härrör från köpoptioner. Utspädning uppstår endast när lösen
kursen är lägre än börskursen och är större ju större skillnaden är mellan 
lösenkursen och börskursen. 
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leasing
leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller 
 operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna 
och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överfört 
till leasetagaren. om så ej är fallet så är det fråga om operationell leasing. I 
korthet innebär finansiell leasing att gällande anläggningstillgång redovisas 
som tillgångspost i balansräkningen medan en motsvarande skuld (som kort 
respektive långfristig) rörande minimileaseavgifterna tas upp. I resultaträk
ningen fördelas leasingkostnaden mellan avskrivningar och räntekostnader. 

varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finan
siella kostnader. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för finan
siella kostnader, ingår i balansräkningens post Övriga långfristiga skulder. 
ränte delen i de finansiella kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat 
över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp 
som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade 
skulden. anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal 
skrivs av under den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod och 
leasing perioden.

leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande 
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar 
som görs under leasingtiden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över 
 leasingperioden.

För en redogörelse av för koncernen väsentliga leasingavtal hänvisas till 
not 8.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar omfattar i huvudsak maskiner och andra tek
niska anläggningar samt inventarier. samtliga materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
 utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Utgifter för 
 pågående nyinvesteringar aktiveras. tillkommande utgifter ökar tillgångens 
redovisade värde eller redovisas som en separat komponent, beroende på 
 vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att framtida ekonomiska för
måner förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och 
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. redovisat 
värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. alla andra former av 
reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen 
under den period de uppkommer. 

immateriella tillgångar
goodwill
goodwill utgör det belopp som anskaffningskostnaden överstiger det verkliga 
värdet med på de identifierbara nettotillgångar koncernen förvärvat i samband 
med ett företagsförvärv eller inkråmsförvärv. goodwill som uppstått vid för
värv av dotterbolag redovisas som en immateriell tillgång i koncernens balans
räkning. goodwill är inte föremål för avskrivningar, utan testas årligen för att 
identifiera eventuella nedskrivningsbehov. goodwill redovisas till anskaffnings
värde minskat med ackumulerade nedskrivningar. gjorda nedskrivningar på 
goodwill återförs inte. vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar 
kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten.

goodwill (och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar) alloke
ras till kassagenererande enheter (Kge). en kassagenererande enhet är den 
lägsta nivån för vilket det föreligger identifierbara kassaflöden. Fördelningen 
görs på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande 
enheter, fastställda i enlighet med koncernens rörelsesegment, som förväntas 
bli gynnade av det rörelseförvärv är goodwillposten uppstod. denna allokering 
utgör basen för den årliga prövningen av eventuella nedskrivningsbehov.

Varumärken
varumärken har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffnings
värde minskat med ackumulerade avskrivningar.

Kundrelationer
Kundrelationer har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till 
anskaffnings värde minskat med ackumulerade avskrivningar.

balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Kostnader för utveckling av program som är identifierbara och kontrolleras av 
koncernen, och som är förknippade med sannolika ekonomiska fördelar, redo
visas som en immateriell tillgång. Kostnader för utbildning och underhåll av 
programvaran kostnadsförs när de uppstår.

avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar
avskrivningar på anläggningstillgångarna görs linjärt för att fördela kostnaden 
över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod ner till det beräknade restvärdet. 
anläggningarna klassificeras för beräkning av avskrivningar utifrån beräknad 
nyttjandeperiod i följande kategorier: 

typ av anläggnings-
tillgångar

bedömd nyttjande-
period, år

immateriella tillgångar
Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten 3
varumärkestillgång 5–15
Kundrelationstillgång 10–15

Materiella anläggningstillgångar
datorutrustning 3
Övriga inventarier inklusive fordon 5–10
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–10
Investeringar i hyrda lokaler 3–10
Byggnader 20–40
Byggnadsinventarier 5

 
Ingen avskrivning sker på goodwill.

nedskrivningar
tillgångar med obestämd nyttjandeperiod (i koncernens fall goodwill) skrivs 
inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov eller när 
det har inträffat händelser eller när det finns omständigheter som tyder på att 
återvinningsvärdet inte uppgår till minst det bokförda värdet. nedskrivning sker 
med det belopp med vilket bokfört värde överstiger återvinningsvärdet. åter
vinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försälj
ningskostnader och dess nyttjandevärde. 

vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en 
räntesats före skatt som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri 
ränta och risken förknippad med den specifika tillgången. Beräkningen av 
 nyttjandevärdet grundas på antaganden och bedömningar. de mest väsentliga 
antagandena avser den organiska försäljningstillväxten, rörelsemarginalens 
utveckling, ianspråkstagandet av operativt sysselsatt kapital samt den rele
vanta vägda kapitalkostnaden (Wacc), vilken används för att diskontera de 
framtida kassaflödena. För nedskrivningsbedömningen har tillgångar alloke
rats till den lägsta nivå för vilken det föreligger identifierbara kassaflöden 
 (kassagenererande enheter). 

tidigare redovisad nedskrivning återförs om skälen för den tidigare ned
skrivningen inte längre föreligger. återföring sker dock inte med ett belopp 
större än att det bokförda värdet uppgår till vad det hade varit om nedskrivning 
inte hade redovisats tidigare år. För tillgångar, andra än finansiella tillgångar 
och goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning 
av om återföring bör göras. nedskrivning av goodwill återförs aldrig.

ersättningar till anställda 
Pensioner
Inom koncernen finns ett antal pensionsplaner. de flesta av dessa planer är att 
klassificera såsom avgiftsbestämda. Utöver detta finns i koncernen några för
månsbestämda planer, som dock har stängts för ytterligare intjäning. de för
månsbestämda pensionsplanerna är ofonderade. Pensionsplanerna finansie
ras genom inbetalningar från respektive koncernföretag och de anställda till 
försäkringsbolag. oberoende aktuarier beräknar storleken på de förpliktelser 
som respektive plan har och omvärderar pensionsplanernas åtaganden varje 
år.

en avgiftsbestämd pensionsplan är en plan där fasta avgifter betalas till en 
separat juridisk enhet. det finns inga förpliktelser att betala ytterligare avgifter 
om fonden inte har tillräckliga tillgångar för att betala de ersättningar 
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anställda har rätt till och som intjänats under innevarande och tidigare perio
der. en förmånsbestämd pensionsplan är en plan där ett belopp fastställs för 
den pensionsförmån en anställd ska erhålla efter pensioneringen. Beloppet 
bestäms utifrån faktorer som lön, ålder och tjänstgöringstid.

den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda 
pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen på balans
dagen med justeringar för ej redovisade aktuariella vinster och förluster samt 
för oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. den 
förmånsbestämda förpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier 
enligt den så kallade Projected Unit credit Method. Metoden fördelar kostnaden 
för pensioner över den anställdes yrkesverksamma liv. Beräkningen utförs 
årligen av oberoende aktuarier. Företagets åtaganden värderas till nuvärdet av 
förväntade framtida utbetalningar med användning av en diskonteringsränta 
som motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligationer alternativt stats
obligationer med en löptid som motsvarar Intellectas åtagande. de viktigaste 
aktuariella antagandena anges i not 36. 

den totala kostnaden avseende förmånsbestämda planer fördelas mellan 
personalkostnader och finansiella kostnader. den finansiella kostnaden beräk
nas utifrån nettovärdet på respektive plan vid årets ingång och den diskonte
ringsfaktor som fastställts för respektive land. Koncernens utbetalningar av
seende avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad under den period de 
anställda utfört de tjänster avgiften avser. Förutbetalda avgifter redovisas som 
tillgång endast i den utsträckning koncernen har rätt till återbetalning eller 
minskning av framtida betalningar. Kostnader avseende tjänstgöring under 
 tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen, om inte förändringarna i 
pensionsplanen är villkorad av att de anställda kvarstår i tjänst under en viss 
angiven period. I sådana fall fördelas kostnaden linjärt över denna tidsperiod.

särskild löneskatt (motsvarande avgifter) beräknas på mellanskillnaden 
mellan pensionskostnad fastställd enligt Ias 19 och pensionskostnad fastställd 
enligt de regler som tillämpas i juridisk person. löneskatten redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen. 

åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i sverige 
tryggas genom en försäkring i alecta. enligt ett uttalande från redovisnings
rådets akutgrupp, UFr 4, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera 
arbetsgivare. För räkenskapsår för vilket bolaget inte haft tillgång till sådan 
information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbe
stämd plan, skall en pensionsplan enligt ItP som tryggas genom en försäkring i 
alecta redovisas som en avgiftsbestämd plan. årets avgifter för pensionsför
säkringar enligt ItP som är tecknade i alecta uppgår till 9,8 (9,9) MseK. alectas 
överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. vid 
utgången av 2012 uppgick alectas överskott i form av den kollektiva konsolide
ringsnivån till 129 (113) procent. den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av 
marknadsvärdet på alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena 
beräknade enligt alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte 
överensstämmer med Ias 19.

ersättning vid uppsägning
avgångsvederlag utgår när koncernen säger upp en anställd före pensions
tidpunkten eller då en anställd accepterar frivillig avgång mot sådan ersätt
ning. avgångsvederlag redovisas som kostnad när koncernen bevisligen är 
 förpliktad att säga upp anställda till följd av en detaljerad, formell plan eller att 
utge ersättning vid frivillig avgång.

Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus och vinstandelar, 
Koncernen redovisar en avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en 
informell förpliktelse på grund av tidigare praxis.

avsättningar
avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en legal eller 
informell förpliktelse som en följd av tidigare inträffade händelser, och det är 
sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. en 
vidare förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det 
belopp som ska utbetalas.

avsättningar för omstrukturering görs när en detaljerad formell plan för 
åtgärden finns och en välgrundad förväntan har skapats hos dem som berörs. 
Ingen avsättning görs för framtida rörelseförluster.

om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att 
det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för 

hela denna grupp av åtaganden. en avsättning redovisas även om sannolikheten 
för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa.

avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas 
för att reglera förpliktelsen. härvid används en diskonteringsränta före skatt 
som återspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av 
pengar och de risker som är förknippade med avsättningen. den ökning av 
avsättningen som sker över tiden redovisas som räntekostnad.

eventualförpliktelser
som eventualförpliktelse redovisas en möjlig förpliktelse som härrör från 
inträffade händelser och vars förekomst endast bekräftas av att en eller flera 
osäkra händelser, som inte helt ligger inom Intellectas kontroll, inträffar eller 
uteblir. eventualförpliktelse kan även vara ett åtagande som härrör från inträf
fade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av 
att det inte är troligt att åtagandet regleras eller åtagandets storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

jämförelsestörande poster
resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig bety
delse som av företagsledningen inte förväntas förekomma ofta och som före
tagsledningen bedömer särskilt bör upplysas om för att öka förståelsen för 
Intellectakoncernens finansiella rapporter, specificeras inom respektive 
resultatpost. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 

likvida medel
I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden. och övriga kortfristiga 
placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten.

Upplysningar om närstående
såsom närstående betraktas bolag inom Intellecta koncernen samt ledamö
terna i moderbolagets styrelse, koncernens ledande befattningshavare samt 
nära familjemedlemmar till de fysiska personerna. som närstående betraktas 
även företag där en betydande andel av rösterna direkt eller indirekt innehas av 
tidigare nämnda personer eller företag där dessa kan utöva ett betydande 
 inflytande.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: låne
fordringar, kundfordringar, samt finansiella tillgångar som kan säljas. Klassifi
ceringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. 
ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det för
sta redovisningstillfället.

(a) lånefordringar och kundfordringar
lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, 
som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på 
en aktiv marknad. de ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs 
av Kundfordringar och andra fordringar samt likvida medel i balansräkningen. 
lånefordringar och kundfordringar samt finansiella investeringar som hålles 
till förfall redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffnings
värde med tillämpning av effektivräntemetoden.

(b) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där 
tillgångarna identifierats som att de kan säljas, eller inte har klassificerats i 
någon av övriga kategorier. de ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte 
har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter balansdagen. 

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – 
det datum då Koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången, förutom 
för aktier i bolag. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas bort från balans
räkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
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överförts och Koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som 
är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar som kan säljas redo
visas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. 

när värdepapper, som klassificerats som finansiella tillgångar som kan 
säljas, säljs eller skrivs ner, förs ackumulerade justeringar av verkligt värde 
från eget kapital till resultaträkningen som vinster och förluster från finan
siella instrument. 

Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis för 
att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av 
finansiella tillgångar. när det gäller aktier som klassificerats som tillgångar 
som kan säljas, beaktas en betydande eller utdragen nedgång i verkligt värde 
för en aktie till en nivå som ligger under dess anskaffningsvärde, som en indika
tion på att nedskrivningsbehov föreligger. om sådant bevis föreligger för finan
siella tillgångar som kan säljas, tas den ackumulerade förlusten – beräknad 
som skillnaden mellan anskaffningsvärdet och aktuellt verkligt värde, med 
avdrag för eventuella tidigare nedskrivningar som redovisats i resultaträk
ningen – bort från eget kapital och redovisas i resultaträkningen. 

om marknaden för en finansiell tillgång inte är aktiv (och för onoterade 
värdepapper), fastställer Intellecta verkligt värde genom att tillämpa värde
ringstekniker såsom användning av information avseende nyligen g jorda trans
aktioner på armlängds avstånd, hänvisning till verkligt värde för ett annat 
instrument som i allt väsentligt är likvärdigt, analys av diskonterade kassa
flöden och optionsvärderingsmodeller. härvid används i så stor utsträckning 
som möjligt marknadsinformation medan företagsspecifik information 
används i så liten utsträckning som möjligt. nedskrivningar av egetkapital
instrument, vilka redovisats i resultaträkningen, återförs inte över resultat
räkningen. 

c) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
I finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen ingår 
kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffnings
tidpunkten.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktions
kostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och 
eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) 
och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låne
perioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. avgifter som betalas för 
lånelöften redovisas som transaktionskostnader för upplåningen i den 
utsträckning det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer 
att utnyttjas. I sådana fall redovisas avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. när 
det inte föreligger några bevis för att det är sannolikt att delar av eller hela 
kredit utrymmet kommer att utnyttjas, redovisas avgiften som en förskotts
betalning för finansiella tjänster och fördelas över det aktuella lånelöftets löp
tid. checkräkningskrediter redovisas som upplåning bland Kortfristiga skulder i 
balansräkningen.

leverantörsskulder
leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har 
förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare 
(eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). om inte, tas de 
upp som långfristiga skulder. leverantörsskulder redovisas inledningsvis till 
verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. leverantörsskulder med löptid om mindre än 12 måna
der redovisas till nominellt värde, vilket motsvarar verkligt värde.

Moderbolaget
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med årsredovis
ningslagen och rFr 2:3 redovisning för juridiska personer. Moderbolaget till
lämpar genom detta samma redovisningsprinciper som koncernen där så är 
tillämpligt och utom i de fall som anges nedan.

innehav i dotterbolag
Moderbolaget redovisar samtliga innehav i koncernföretag till anskaffnings
värde efter avdrag för eventuell ackumulerad nedskrivning.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag redovisas som en 
ökning av andelar i dotterföretag. I samband med att koncernbidrag lämnas 
görs en översyn av huruvida det föreligger nedskrivningsbehov på de andelarna 
för de dotterföretag som erhållit koncernbidrag. skatteffekten av koncern
bidrag lämnade från moderföretaget redovisas i enlighet med Ias 12 i resultat
räkningen. 

ett koncernbidrag som moderföretag erhåller från ett dotterföretag redo
visas enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från dotterföretag 
d.v.s. att koncernbidrag redovisas som finansiell intäkt. skatt på koncernbidrag 
redovisas i enlighet med Ias 12 i resultaträkningen. 

avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar 
I moderbolaget redovisas skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och 
 bokförda avskrivningar bland bokslutsdispositioner i resultaträkningen. acku
mulerade avskrivningar utöver plan redovisas bland obeskattade reserver.

leasingavtal
Moderbolaget redovisar samtliga leasar som operationella leasingavtal. 

ersättningar till anställda
Moderbolaget tillämpar tryggandelagens regler avseende pensioner. redovis
ningen följer Far srss redr 4, redovisning av pensionsskuld och pensionskost
nad. den huvudsakliga skillnaden jämfört med Ias 19 är att svensk god redovis
ningssed bortser från framtida höjningar av löner och pensioner vid beräkning 
av pensionsförpliktelsens nuvärde. I detta nuvärde inkluderas dock en särskild 
reserv för framtida utbetalningar av tillägg på pensionerna motsvarande infla
tionen. Moderbolaget har utfäst förmånsbaserade pensioner till anställda. För 
moderbolagets förpliktelse, att i framtiden betala pension, har härvid ett 
nuvärde bestämts för varje anställd. detta beror bland annat på pensionsnivån, 
åldern och i vilken grad full pension har blivit intjänad. detta nuvärde har beräk
nats enligt aktuariella grunder, och utgår från de löne och pensionsnivåer som 
råder vid balansdagen. Pensionsåtagandena redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. räntedelen i årets pensionskostnad redovisas bland finan
siella kostnader. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet. Pen
sionsåtagandena för tjänstemän som är tryggade genom försäkring i alecta, 
redovisas i moderbolaget som en avgiftsbestämd plan.

Upplysningar om närstående
Moderbolaget har närståenderelationer som innefattar ett bestämmande 
inflytande över sina dotterbolag, se not 58. Moderbolaget debiterar så kallade 
management fees till dotterbolagen. alla transaktioner med närstående är 
genomförda på marknadsmässiga villkor. till koncernens nyckelpersoner 
 räknas styrelsen och koncernens ledande befattningshavare. styrelsen 
beskrivs på sidan 80 i årsredovisningens främre del. till Intellectas ledande 
befattningshavare räknas vd och koncernchef, koncernledningen samt dotter
bolags och affärsområdeschefer. I not 10 redogörs för löner och andra ersätt
ningar, kostnader och förpliktelser som avser pensioner och liknande förmå
ner samt avtal avseende avgångsvederlag. 

Finansiella instrument
I moderbolaget redovisas inte finansiella tillgångar eller skulder till verkligt 
värde. För värderingen av dessa instrument i moderbolaget tillämpar Intellecta 
rådet för Finansiell rapportering, rekommendation rFr 2. denna rekommen
dation möjliggör för företag, som inte behöver tillämpa Ias 39 med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning, att värdera finansiella instru
ment med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt årsredovisningslagen. 
I balansräkningen har företagscertifikaten således redovisats till upplupet 
anskaffningsvärde med tillägg för upplupen ränta. 

Fordringar med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen redo
visas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar 
har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

skatter
I moderbolagets bokslut redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning 
och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som 
en del av de obeskattade reserverna.
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3.1 Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: 
marknadsrisk (valutarisk, ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflödet och 
prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhante
ringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och 
eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens 
finansiella resultat. 

Intellectas finansiella riskhantering är centraliserad hos moderbolaget 
för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera 
hanteringsrisker. den centrala finansfunktionen, Koncernfinans, svarar för 
koncernens lånefinansiering, valuta och ränteriskhantering samt fungerar som 
internbank för koncernbolagens finansiella transaktioner. Utöver att tillse att 
Intellectakoncernen har en betryggande finansiering utförs finansiella trans
aktioner i syfte att begränsa koncernens finansiella risker. 

Koncernfinansfunktionen hos moderbolaget arbetar aktivt med dessa 
 frågor för att minimera finansiella risker i Intellectas koncernverksamhet. 

Koncernens finanspolicy, som är fastställd av Intellectas styrelse, formar 
ett ramverk av riktlinjer och regler för hanteringen av de finansiella riskerna, 
placering av överlikviditet och för finansverksamheten i stort. Policyn är före
mål för löpande revidering, Koncernens finansiella risker sammanställs konti
nuerligt och följs upp löpande för att säkerställa att finanspolicyn efterföljs. 

– Valutarisk
Koncernens valutarisker hittills är marginella då koncernens huvudsakliga 
intäkter erhålls i svenska kronor och en mindre del i danska kronor. valutarisk 
uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder 
samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. effekterna av valutafluktuatio
ner begränsas också med hjälp av kundavtal innehållande valutaklausuler och 
prisanpassningar.

Företagsledningen har infört en policy som kräver av koncernföretagen att 
dessa hanterar sin valutakursrisk mot sin funktionella valuta.

valutaexponering som uppstår från nettotillgångarna i Koncernens 
utlandsverksamhet hanteras huvudsakligen genom upplåning i den berörda 
utländska valutan, dKK. det sker i stort ingen fakturering av inköp i annat än 
koncernbolagens funktionella valutor. detta medför att enbart oväsentlig 
 valutarisk finns i koncernens kundfordringar och leverantörsskulder. 

Under året var 12,7 (8,6) procent av kostnaderna i andra valutor än seK 
varav de svenska bolagen svarade för 1,6 (0,8) procent. resterande delen avsåg 
det danska dotterbolagets verksamhet vars fakturering , inköp och nettoflöden 
till övervägande del skett i lokal valuta, dKK, vilket begränsade valutaexpone
ringen. Per 121231 uppgick inköp i andra valutor än seK för de svenska bolagen 
och dKK för det danska bolaget sammanlagt till 4 923 (2 581) KseK. om den 
svenska kronan hade försvagats/stärkts med en procent i förhållande till den 
danska kronan, med alla andra variabler konstanta, skulle vinsten efter skatt 
per den 31 december 2012 varit 18 (7) KseK lägre/högre.

– Prisrisk
Intellecta placerar eventuell överskottslikviditet i värdepapper med en kort 
placeringshorisont, tre månader till en i förväg avtalad ränta. På denna grund 
är Koncernen inte exponerad för någon prisrisk avseende kortfristiga place
ringar. Koncernen är inte heller exponerad för någon väsentlig prisrisk av
seende råvaror. 

– ränterisk 
ränterisk avser risken att koncernens resultat påverkas negativt av föränd
ringar i räntenivån. eftersom koncernen inte innehar väsentliga räntebärande 
tillgångar, är koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verksamhe
ten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. en stigande 
ränta utgör en risk i första hand genom att den kan minska investeringsviljan 
hos kunderna. Under 2012 och 2011 bestod koncernens upplåning till rörlig 
ränta av svenska kronor. den genomsnittliga nettoskuldräntan uppgick under 
året till 3,99 (4,46) procent. 

ränterisk hanteras av Intellectas Koncernfinans. Koncernfinansfunktio
nen analyserar koncernens exponering för ränterisk dynamiskt i syfte att veri
fiera att den maximalt möjliga förlusten ligger inom de gränser som satts upp 

av företagsledningen. om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 
31 december 2012 varit en procent högre/lägre med alla andra variabler 
 konstanta, hade vinsten efter skatt för räkenskapsåret varit 726 (1 259) KseK 
lägre/högre, huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för 
upplåning med rörlig ränta. 

omräkningsexponering
Intellectas finansiella rapportering sker i svenska kronor . valutakursföränd
ringar påverkar koncernen vid omräkning av utländska dotterbolags resultat 
och balansräkning samt goodwill i samband med förvärv. Intellectas känslighet 
mot variationer i omräkning av rörelseresultatet framgår av det nedanstående. 
analysen grundar sig på rörelseresultatet för 2012 och förutsätter att alla 
andra faktorer ( t.ex. ändrade konkurrensmönster) som kan påverka resultatet 
är oförändrade.

seK + 1% 
jämfört med

Uppskattad 
omräkningseffekt 

på koncernresultatet

MseK %
dKK 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

likviditets- och refinansieringsrisk
Intellectas finansiering säkerställs i huvudsak genom banklån. likviditetsrisk är 
risken för att likviditeten inte finns tillgänglig för att möta betalningsåtaganden. 
alla bolags kortfristiga skulder förfaller inom ett år. Beviljade rörelsekrediter 
om 64,5 (64,5) MseK var ej utnyttjade vid utgången av respektive räkenskapsår.

hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, 
 vilket innebär att bibehålla tillräckliga likvida medel och tillgänglig finansiering 
genom avtalade kreditmöjligheter som bedöms vara tillräckliga. 

Intellecta tillämpar en centraliserad syn på koncernens finansiering vilket 
innebär att den externa upplåningen för svenska bolagen sker centralt genom 
Koncernfinans. Koncernfinansfunktionen arbetar aktivt med att säkerställa 
finansiell beredskap genom etablerandet av låneramar och kreditlöften för 
lång och kort upplåning. det eftersträvas dels en lång förfallostruktur på Intel
lectas lån som matchar den långsiktiga karaktären på koncernens tillgångar, 
dels att sprida låneförfallen jämnt över tiden. de svenska dotterbolagens lik
vida medel hanteras inom ett centralt koncernkontosystem. Överskottslikvidi
tet används primärt till att reducera skulder. resterande överskottslikviditet 
placeras i riskfria värdepapper med hög rating och god avkastning. 

refinansieringsrisk utgör risken att inte kunna möta behovet av framtida 
finansiering. För att säkerställa tillgången på finansiering tillämpar Intellecta 
en konservativ policy som föreskriver att det ska finnas en likviditetsreserv be
stående av tillgängliga likvida medel, outnyttjade kreditfaciliteter samt kortfris
tiga placeringar som överstiger finansieringsbehovet de kommande 1–2 åren.

likviditetsrisk, exklusive finansiell leasing
121231 111231

 < 1 år 1–5 år >5 år  < 1 år 1–5 år >5 år
lån inklusive  
räntor 29 649 12 341 – 39 132 42 526 –
leverantörs 
skulder 50 879 – – 44 289 – –
totalt 80 528 12 341  – 83 421 42 526  –

Koncernens upplåning har skett till rörlig ränta i svenska kronor. den rörliga 
räntan är baserad på styrräntan med tillägg för bankens räntemarginal. För 
ytterligare information hänvisas till not 35, Upplåning. 

Intellectas likviditetsreserv bestående av ovan nämnda komponenter 
 (likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter) uppgick vid utgången av 2012 
till 81,7 (107) MseK varav outnyttjad checkräkningskredit utg jordes av 64,5 
(64,5) MseK. Bolaget har under 2012 samordnat samtliga rörelsekrediter för 
de svenska bolagen under en och samma bank. samordningen minskar antalet 
floatdagar och förbättrar resultatet. det kan inte uteslutas att bolaget vid ett 
senare tillfälle, p g a förvärv och/eller stark expansion måste söka nytt kapital.

not 3   Finansiell risKhantering 
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nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder upp
delade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga 
förfallo dagen. de belopp som anges i tabellen är avtalsenliga, odiskonterade 
kassaflöden. de belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med 
bokförda belopp, eftersom diskonteringseffekten är oväsentlig.

Koncernens finansiella skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen 
återstår fram till den avtalsenliga Förfallodagen

 
Per 31 dec 20121)

Mindre 
än 1 år

Mellan 
1 och 2 år

Mellan 
2 och 5 år

Mer 
än 5 år

Banklån 36 529 10 925 17 353 12 045
leverantörsskulder  
och andra skulder 107 929

 
Per 31 dec 20111)

Mindre 
än 1 år

Mellan 
1 och 2 år

Mellan 
2 och 5 år

Mer 
än 5 år

Banklån 44 886 33 270 24 583 12 797
leverantörsskulder och 
andra skulder 88 017

1)   den specifika indelningen i tidsintervaller som används här är inte föreskriven i 
 standarden, utan baseras på ledningens val. 

Kreditrisk
– Kundkreditrisk
Intellectas kreditportfölj består i huvudsak av fordringar på kunder för utförda 
tjänster och levererade produkter.

Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen 
har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och tjänster 
sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Kundens finansiella ställning 
beaktas, liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer. 

Individuella risklimiter fastställs baserat på interna eller externa kredit
bedömningar. Under året uppgick kreditförlusterna totalt i koncernen till – (–) 
MseK svarande mot 0,0 (0,0) procent av omsättningen.

en beskrivning av exponering av kreditrisk framgår av tabellen nedan

Koncentration av kreditrisk

Per 31 dec 2012, KseK
antal 

kunder
% av totala 

antal kunder
% av  

portföljen
exponering <200 920 89,3 43,9
exponering 200–500 61 5,9 20,8
exponering >500 49 4,8 35,3
totalt 1 030 100,0 100,0

Koncentrationen av kreditrisken är likvärdig med hur den sett ut föregående 
räkenskapsår. av tabellen framgår att merparten av exponeringen finns i 
 segmentet under 200 KseK. För de fall en fordran förfaller vidtar Intellecta 
van ligen snabba åtgärder för att säkra betalning.

tidsanalys av portföljens tillgångar

2012 2011

Förfallna men  
inte nedskrivna

Förfallna
betalningar

total 
exponering

Förfallna 
betalningar

total 
exponering

< 30 dagar 690 10 870 530 6 001
30–90 dagar 52 249 254 1 463

Förfallna och  
nedskrivna

Förfallna
betalningar

total 
exponering

Förfallna 
betalningar

total 
exponering

91–180 dagar 6 29 5 88
> 180 dagar 23 340 38 1 328
avslutade kontrakt 0 0 0
totalt 771 11 488 827 8 880

Koncernens sammanlagda avsättningar för osäkra fordringar har förändrats 
enligt följande tabell.

avsättning för osäkra fordringar

2012 2011
avsättning vid årets början 1 383 1 193
reservering för befarade förluster 32 262
Konstaterade förluster – –
Övrigt –1 046 –72
avsättning vid årets slut 369 1 383

2012 2011
Kundfordringar 98 113 105 955
Minus reservering för osäkra fordringar –369 –1 383
Kundfordringar – netto 97 744 104 572

– Finansiell kreditrisk
den finansiella riskhanteringen medför en exponering för kreditrisker. expone
ringen uppstår vid placering av likviditet och genom de fordringar på banker 
och andra motparter som uppstår. endast banker och finansinstitut som har ett 
kreditbetyg om lägst a från standard & Poor`s eller motsvarande rating från 
Moody´s accepteras. 

nedanstående tabell visar kreditvärdighet i finansiella tillgångar per 
balansdagen.

KseK
rating standard & Poors (Kort)* 2012-12-31
a1 17 162
Övriga mindre innehav 3 

17 165

den största exponeringen för samtliga finansiella instrument mot en och 
samma bank var per balansdagen 14,9 MseK.

Försäkringsbara risker
Försäkringsskyddet regleras av centrala riktlinjer. Flertalet försäkringar 
 hanteras centralt och upphandlas av moderbolaget. Intellecta arbetar aktivt 
med samordning av sak och avbrottsförsäkringar för att nå kostnadseffektiva 
lösningar. avbrottsförsäkringarna räcker 18 månaders bortfall av täcknings
bidrag. sakförsäkringarna innehåller en god risktäckning.

avtal och rättstvister
Intellecta har ett fåtal tvister som eventuellt kommer att prövas i allmän dom
stol. I de fall det bedöms sannolikt att utfallet kommer att medföra kostnader 
har dessa belastat resultatet.

operationella risker
operationell risk är risken för förlust på grund av brister i interna rutiner och 
system. som grund för Intellecta aBs riskhantering ligger ett flertal internt 
fastställda riktlinjer och regelverk samt av styrelsen fastställda policies. vik
tiga regelverk är bland annat placeringsreglemente, finanspolicy, attestin
struktion med flera instruktioner och kontraktsvillkor. Juridisk granskning av 
avtal och förbindelser sker fortlöpande. dessutom sker kontinuerliga kontrol
ler som reglerar och säkerställer ansvar och befogenheter i den löpande 
verksam heten. dotterbolag har egna instruktioner som är utformade med 
utgångspunkt från de regler som gäller för moderbolaget. 

Flera instruktioner rörande sekretess och informationssäkerhet är av stor 
betydelse för Intellecta och regleras av internt fastställda riktlinjer. av 
 Intellecta upprättad informationspolicy reglerar den agerandet avseende 
informationsfrågor samt säkerställer att gällande regelverk efterföljs. 

vad avser Itsäkerhet sker en kontinuerlig kontroll och utveckling av 
 system och rutiner. 
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3.2 hantering av kapitalrisk
Intellectas mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga 
att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till 
aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal 
kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan Koncernen för
ändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktie
ägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. 

Intellecta bedömer kapitalet på basis av nettoskuldsättningsgraden. detta 
nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerad med eget kapital. nettoskuld 
beräknas som total upplåning (omfattande posterna Kortfristig upplåning och 
långsfristig upplåning i Koncernens balansräkning) med avdrag för likvida 
medel och kortfristiga placeringar. totalt kapital beräknas som eget kapital i 
Koncernens balansräkning plus nettoskulden. 

nettot av räntebärande skulder om 76,9 (115,5) MseK minus räntebärande 
tillgångar om 17,2 (42,5) MseK uppgick per 20121231 till en skuld om 59,7 
(73,0) MseK. nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,37 (0,33). nedan
stående uppställning återger denna redovisning. 

2012 2011
total upplåning (not 35) 76 852 115 536
avgår: likvida medel och kortfristiga  
placeringar (not 32) –17 165 –42 547 
 
nettoskuld 59 687 72 989
totalt eget kapital 161 727 223 806
totalt kapital 221 414 296 795
 
nettoskuldsättningsgrad 0,37 0,33

eBItda 11 074 75 078
nettoskuldsättning/ebitDa 5,39 0,97

Under 2012 var koncernens strategi att ha rätt sammansättning mellan eget 
och främmande räntebärande kapital. Bolaget har, utifrån målet att inte ha en 
nettoskuldssättning högre än 3 ggr av eBItda, ett finansiellt utrymme att låna 
upp till 225 MseK beräknat på eBItda för 2012. 

  3.3 beräkning av verkligt värde
Verkligt värde på finansiella instrument.  
verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad 
fastställs med hjälp av värderingstekniker. Koncernen använder ett antal olika 
metoder och gör antaganden som baseras på de marknadsförhållanden som 
råder på balansdagen. noterade marknadspriser eller mäklarnoteringar för 
likartade instrument används för långfristiga skulder. andra tekniker, såsom 
beräkning av diskonterade kassaflöden, används för att fastställa verkligt värde 
för resterande finansiella instrument. 

 redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar och 
leverantörsskulder förutsätts motsvara deras verkliga värden, eftersom dessa 
poster är kortsiktiga till sin natur. verkligt värde på finansiella skulder beräknas, 
för upplysningssyfte, genom att diskontera det framtida kontrakterade kassa
flödet till den aktuella marknadsränta som är tillgänglig för koncernen för lik
nande finansiella instrument. 

3.4 tilläggsköpeskilling
Intellecta har genomfört ett antal målinriktade förvärv i enlighet med sin 
 strategi. 

tillägsköpeskilling är en prismekanism som används vid företagsförvärv 
för att reglera köparens betalning till säljaren. eftersom riskerna för köparen 
kan vara betydande vid företagsförvärv och kapitalkostnaden är hög för lån och 
eget kapital gäller det att begränsa sådana risker genom en effektiv riskhante
ring. Intellecta har i sin förvärvspolicy infört tak för tilläggsköpeskillingar som 
är knutna till presterat resultat efter skatt under mätperioden för det för
värvade bolaget. Prestationsmåttet är det mått som uppmätts för att avgöra om 
någon utbetalning ska ske.  tröskeln är den preciserade nivå för det valda 
prestations måttet som måste uppnås för att tilläggsköpeskillingen ska falla ut 
inom den maximerade taknivån.  anskaffningskostnaden baserad på köpeskil
ling inkl. tilläggsköpeskilling redovisas utan räntekostnader när ett förvärvslån 
behöver tas upp för att finansiera förvärv. Upptaget förvärvslån återbetalas ofta 
under 35 år och beloppet uppgår till cirka 6080 procent av den totala för
värvskostnaden. återbetalning av förvärvslånet är baserad på kassaflöde från 
det förvärvade bolaget . räntekostnaden för lånet redovisas löpande som en 
finansiell kostnad i verksamheten. Intellectas ekonomi och finansstab arbetar 
aktivt med att begränsa dessa risker. 

Viktiga bedömningar och antaganden
Upprättande av bokslut och tillämpning av olika redovisningsstandarder base
ras ofta på ledningens bedömningar eller på antaganden och uppskattningar 
som anses vara rimliga under rådande förhållanden. dessa antaganden, 
bedömningar och uppskattningar kan både grunda sig på historisk erfarenhet 
men även andra faktorer, såsom förväntningar på framtida händelser. om 
utfallet av samma händelser baseras på andra uppskattningar och antaganden 
kan detta leda till ett annat resultat. det verkliga utfallet kan också skilja sig 
från det per balansdagen förväntade, baserat på ännu ej inträffade händelser. 
det verkliga utfallet kommer, definitionsmässigt, sällan att överensstämma 
med det uppskattade. 

de antaganden och uppskattningar som Intellecta bedömer har störst 
inverkan per den 31 december 2012 med avseende på resultatet och/eller 
 tillgångar och skulder redogörs för enligt nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill
I enlighet med vad som föreskrivs i Ias 38, företar koncernen en årlig nedskriv
ningsprövning av värdet av goodwill, då tillgångens livslängd inte är i förväg 
bestämd. Koncernens goodwill är fördelad på de kassagenererande enheterna, 
och tillika rörelsesegmenten, consulting och Infolog. genom årligt test av 
 nedskrivningsbehov jämförs bokfört värde med beräknat återvinningsvärde. 
 återvinningsvärdet utgörs i sig av det högsta av nettoförsäljningsvärdet och 
nyttjandevärdet. detta innebär att koncernen i praktiken använder nyttjande
värdet då det normalt saknas noterade priser för att bedöma nettoförsälj
ningsvärdet. Beräkningen av nyttjandevärdet grundas på koncernens befintliga 
finansplan, som i sig innefattar antaganden och bedömningar. de mest väsent

liga antagandena som ligger till grund för beräkningen omfattar aktuell vägd 
kapitalkostnad (Wacc) för de marknader där verksamhet bedrivs, samt anta
ganden om organisk försäljningstillväxt, utveckling av rörelsemarginal, tillväxt 
samt ianspråktagande av operativt sysselsatt kapital. en förändring av Wacc 
kan ha en väsentlig inverkan på upprättat test av nedskrivningsbehov av good
will. Utifrån känslighetsanalys och ändrade marknadsförhållanden skrevs 
goodwill avseende rörelse segmentet consulting ned med 20 MseK per den 30 
september 2012. Ingen ytterligare nedskrivning av goodwill visade sig vara ak
tuell i enlighet med upprättad känslighetsanalys, impairment test per den 31 
december 2012. goodwillvärdet efter nedskrivning uppgick till 183,2 (201,9) 
MseK per den 31 december 2012. För ytterligare information om goodwill, 
inklusive  väsentliga antaganden,  hänvisas till not 22. 

Kundrelationer och varumärken
I samband med förvärv har immateriella tillgångar, förutom goodwill, identifie
rats vid upprättande av förvärvsanalyser med hänsyn till koncernens strate
gier för respektive förvärv. detta avser kundrelationer och varumärken. värde
ringen av identifierbara tillgångar och skulder i samband med förvärv av 
dotter bolag eller verksamheter innefattar som ett led i fördelningen av köpe
skillingen att såväl poster i det förvärvade bolagets balansräkning såväl som 
 poster vilka ej varit föremål för redovisning i det förvärvade bolagets balans
räkning, såsom kundrelationer, skall värderas till verkligt värde. I normala fall 
föreligger inte några noterade priser för de tillgångar och skulder vilka skall 
värderas, varvid olika värderingstekniker måste tillämpas. dessa värderings
tekniker bygger på ett flertal olika antaganden. samtliga balansposter är där
med föremål för uppskattningar och bedömningar. avskrivning sker över den 

not 4   ViKtiga beDöMningar oCh antaganDen
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bedömda nyttjandeperioden. Förändrade planer beträffande koncernens 
 strategi kan leda till att varumärken behöver skrivas ned. Beträffande kund
relationer kan väsentliga förändringar i den genomsnittliga livslängden på 
relationen leda till att ytterligare avskrivning måste ske. Utifrån förändrade 
planer beträffande koncernens strategi och förändringar i den genomsnittliga 
livslängden för kundrelationer skrevs värdet på varumärken och kundrelatio
ner ned med sammanlagt 31,7 MseK per den 30 september 2012. Ingen ytter
ligare nedskrivning har skett per den 31 december 2012. värdet på varumärken 
och kundrelationer uppgick till – (17,5) MseK respektive 9,2 (27,7) MseK per 
den 31 december 2012. För ytterligare information om kundrelationer och 
varumärken hänvisas till not 20 och 21.

balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avser främst utveckling av 
system stödet Intellecta core för produktion av tryck och internetbaserat mate
rial, då programvaran inte bedöms kunna säljas skrevs den ned med 0,3 MseK 
motsvarande redovisat restvärde per den 30 september 2012. Koncernens 
värde på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten per den 31 december 
2012 uppgick därmed till – (1,1) MseK. För ytterligare information om balanse
rade utgifter för utvecklingsarbeten hänvisas till not 18.

Kundfordringar
totala kundfordringar med beaktande för reserv för osäkra kundfordringar om 
0,4 (1,4) MseK uppgår per den 31 december 2012 till 98 (105) MseK. Kund
fordringar, såsom de upptagits i balansräkningen, har redovisats till upplupet 
anskaffningsvärde netto efter reservering för bedömda och konstaterade 
kundförluster om . Bedömningen av föreliggande kundförluster, i det fall de ej 
är konstaterade, utgör en kritisk uppskattning. Ytterligare information om 
 kreditrisk i kundfordringar finns i not 3.

skatter
redovisning av inkomstskatt, mervärdesskatt och andra skatter baseras på 
gällande regler, innefattande praxis, anvisningar och lagstiftning, i de länder 
där koncernen bedriver sin verksamhet. På grund av den samlade komplexite
ten i dessa frågor bygger tillämpningen, och därmed redovisningen, i vissa fall 
på tolkningar samt uppskattningar och bedömningar av möjliga utfall. I kom
plexa frågor inhämtar koncernen hjälp från extern expertis för att bedöma 
möjliga utfall utifrån rådande praxis och tolkningar av gällande regelverk. Per 
2012 redovisas en skatteintäkt/kostnad om 17,8 MseK (10,9 MseK) och en 
 aktuell skatteskuld om 1,0 (7,9) MseK.

Uppskjuten skatt beräknas på bedömda temporära skillnader mellan 
antagna redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. det är 
främst två typer av antaganden och bedömningar som påverkar den redovisade 
uppskjutna skatten. det är antaganden och bedömningar dels för att fastställa 
det redovisade värdet på olika tillgångar och skulder, dels beträffande framtida 
skattepliktiga vinster, i de fall ett framtida utnyttjande av redovisade och ej 
redovisade uppskjutna skattefordringar är beroende av detta utöver existe
rande uppskjutna skatteskulder. Per årsskiftet redovisades 21,7 (37,7) MseK i 
uppskjutna skatteskulder. Per bokslutet 2012 fanns uppskjutna skatteford
ringar om 3,0 (–) MseK främst hänförliga ett underskottsavdrag om 12,0 MseK. 

För ytterligare information avseende skatter hänvisas till not 16, 26 och 37.

Pensioner
Kostnader för, liksom värdet av pensionsförpliktelser för pensionsplaner som 
klassificerats som förmånsbaserade, baseras på aktuariella beräkningar. då 
dessa planer innebär utbetalning till de anställda flera år framåt i tiden krävs 
beräkningar av aktuarier. dessa beräkningar grundar sig både på ekonomiska 
variabler, såsom diskonteringsränta, förväntad inflation, förväntade löne
ökningar och pensionsökningar samt förväntad avkastning på förvaltningstill
gångar, men även på demografiska förhållanden, såsom livslängd. dessa 
 antaganden är därmed föremål för kritiska uppskattningar och bedömningar. 
antagande om diskonteringsränta baseras, enligt gällande redovisnings
standard, på marknadsränta på högkvalitativa företagsobligationer med en löp
tid som motsvarar för närvarande bedömd duration i gällande planer. Intel
lecta har för år 2012 använt sig av ränta på bostadsobligationer. Pensioner och 
liknande  förpliktelser uppgår per den 31 december 2012 till 12,6 (12,2) MseK. 

en förändring av diskonteringsräntan med +/– 0,1 procentenheter minskar/
ökar skulden med 399 KseK. För vidare information kring pensioner hänvisas 
till not 36.

lånevillkor
genom nuvarande finansieringslösning har Intellecta ingått avtal som medför 
vissa lånevillkor. om Intellecta skulle bryta mot något av dessa lånevillkor 
skulle detta kunna medföra ökade kostnader samt en risk att nuvarande finan
sieringsavtal skulle kunna avslutas. Per den sista december 2012 uppfyller 
Intellecta samtliga ställda lånevillkor.

Återbetalning av moms
Med anledning av en dom i eUdomstolen (mål c88/09, graphic Procédé) den 
11 februari 2010 har gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av 
varor (trycksaker) och tjänster klarlagts. I sverige har gränsdragningen 
 särskild betydelse för tillämpningen av den reducerade mervärdeskatten på 
sex procent som gäller för vissa trycksaker (den så kallade bokmomsen). 
Intellecta har efter analys av domen och kontakt med skatteverket begärt 
omprövning av de tidigare beskattningsåren från och med 2004. omprövning
arna har resulterat i att Intellecta under 2010 har erhållit 26,8 MseK och under 
det första kvartalet 2011, 31,7 MseK i form av momsåterbetalning. Beloppen är 
intäktsförda i räkenskaper under respektive verksamhetsår utifrån bedöm
ningen att de återbetalda momspengarna inte kommer att bli föremål för åter
betalningskrav. 

Under de första nio månaderna 2012 har Intellecta erhållit ytterligare 17,1 
MseK i momsåterbetalningar, varav 2,8 MseK har återbetalats till kunder. 
 Utöver dessa återbetalningar återstår ett mindre belopp att erhålla under 
2013. skatteverkets senaste direktiv gör det oklart hur återbetalda moms
belopp ska redovisas i verksamheten fortsättningsvis. 

Under 2012 har skatteverket fattat följdändringsbeslut för flertalet av 
Intellectas kunder. det är Intellectas uppfattning att det inte är möjligt för 
 skatteverket att genomföra några följdändringsbeslut. skatteverket har ansökt 
om prövning i högsta förvaltningsdomstolen. Innan denna dom vunnit laga 
kraft, vilket kommer att vara vägledande för andra motsvarande mål om åter
betalning av momspengar som skatteverket driver mot tryckeriers kunder, är 
det svårt att förutse vilken resultatpåverkan det kan få för Intellecta. På grund 
av ett flertal osäkra faktorer har Intellecta valt att tills vidare reservera ett 
belopp om totalt 32,1 MseK per den 31 december 2012. Beloppet är reserverat 
som övrig kortfristig skuld.

not 4   ViKtiga beDöMningar oCh antaganDen, forts
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not 6   KonCernens rörelsesegMent

rörelsesegment 
den högsta verkställande beslutsfattaren har identifierats som verkställande 
direktören och segmentsindelningen överensstämmer med hur verkställande 
direktören mäter och följer upp verksamheten.

Intellecta bygger, förvaltar och utvecklar en portfölj av ledande bolag/verk
samheter inom kommunikations och publiceringsmarknaden samt närlig
gande verksamheter som tillsammans och var för sig ska generera markna
dens högsta kundvärde och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktie
ägarvärde. Intellectas verksamhet finns i sverige, danmark och Kina. affärsom
rådesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i Byrå
tjänster (consulting) och informationslogistik (Infolog). 

affärsområdenas intäkter kommer huvudsakligen från de tjänster som 
Intellecta erbjuder sina kunder. affärsområde consulting tillhandahåller 
 kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgiv
ning på ledningsgruppsnivå. Konsultföretagen i Intellecta erbjuder spetskom
petens inom alla de centrala affärs och verksamhets drivande kommunika
tionsdisciplinerna. consulting kan bistå kunderna med ett helhets åtagande 
inom affärsdrivande kommunikation eller med specialistkunnande inom 
enskilda områden. affärsområde Infolog utgör en komplett  producent av pro

dukter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i 
olika kanaler. Infolog kan via entreprenadåtaganden också ta ett helhetsansvar 
för kundens produktion och flöden av information från form givning, originalise
ring och publicering till fysisk leverans till slu t mottagaren. 

Övrigt består av huvudkontor och moderbolag, koncernfinans och andra 
funktioner som handhas centralt och relaterar till koncernen som helhet. 
resultatet avseende dessa verksamheter ingår i kolumnen Övrigt.

Försäljning mellan affärsområdena förekommer i viss utsträckning och 
redovisas i nedan tabell för perioden. de intäkter från externa parter som 
 rapporteras till respektive affärsområdeschef är framtagna enligt samma 
principer som i resultaträkningen.

affärsområdescheferna för consulting respektive Infolog bedömer affärs
områdenas resultat baserat på rörelseresultat, eBIt. detta mått omfattar inte 
eventuella nedskrivningar. Övrig information som  rapporteras till affärsområ
descheferna redovisas och mäts på ett sätt som är konsistent med de finan
siella rapporterna. 

tillgångarna fördelas baserat på segmentets verksamhet och tillgångens 
fysiska placering.

närstående transaktioner, koncernen
vad gäller styrelsens, vds och övriga ledande befattningshavares löner och 
andra ersättningar, kostnader och förpliktelser som avser pensioner och 
 liknande förmåner, se not 10. 

närstående relationer som innebär ett bestämmande inflytande
Moderbolaget har de övriga koncernens bolag som närstående, se not 58. 
transaktioner och avtal inom koncernen sker till marknadsmässiga villkor. 
Moderbolaget fakturerar koncernens bolag för utförda koncerntjänster

not 5   UPPlysning oM närstÅenDe 
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affärsområde
Consulting

affärsområde
infolog summa övrigt2)

Koncern-
elimineringar

totalt
koncernen

KseK 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
nettoomsättning 1) 279 9072) 325 2522) 348 2683) 377 6843) 628 175 702 936 27 754 24 222 –42 504 –40 033 613 425 687 125
Förändring av lager av 
produkter i arbete 1 496 9 688 1 276 –2 311 2 772 7 377 – – – – 2 772 7 377
aktiverat arbete för egen 
räkning – – – – – – – – – – – –
Övriga rörelseintäkter 506 258 1 917 39 257 2 423 39 515 8 912 8 958 –7 944 –7 066 3 391 41 407
summa intäkter 281 909 335 198 351 461 414 630 633 370 749 828 36 666 33 180 –50 448 –47 099 619 588 735 909

råvaror och 
 förnödenheter –93 085 –111 292 –139 817 –151 925 –232 902 –263 217 – – 18 466 15 811 –214 436 –247 406
Övriga externa  kostnader –52 160 –53 208 –58 041 –63 557 –110 201 –116 765 –20 511 –15 390 37 799 39 023 –92 913 –93 132
Personalkostnader –148 818 –167 729 –127 362 –132 893 –276 180 –300 622 –29 004 –21 329 3 952 1 745 –301 232 –320 206
avskrivningar –2 938 –3 965 –10 568 –13 781 –13 506 –17 746 –1 061 –884 –12 240 –11 729 –26 807 –30 359
nedskrivning av 
 immateriella tillgångar –9 349 –884 –333 – –9 682 –884 – – –42 006 –10 116 –51 688 –11 000
Övriga rörelse kostnader –41 –65 –164 –22 –205 –87 – – – – –205 –87
summa kostnader –306 391 –337 143 –336 285 –362 178 –642 676 –699 321 –50 576 –37 603 5 971 34 734 –687 281 –702 190
rörelseresultat, ebit –24 482 –1 945 15 176 52 452 –9 306 50 507 –13 910 –4 423 –44 477 –12 365 –67 693 33 719
Finansnetto –2 232 –1 998 337 976 –1 895 –1 022 –17 837 41 341 16 929 –43 006 –2 803 –2 687
resultat före skatt –26 714 –3 943 15 513 53 428 –11 201 49 485 –31 747 36 918 –27 548 –55 371 –70 496 31 032
Inkomstskatt 920 –594 1 267 449 2 187 –145 6 055 –11 374 9 525 641 17 767 –10 878
Årets resultat –25 794 –4 537 16 780 53 877 –9 014 49 340 –25 692 25 544 –18 023 –54 730 –52 729 20 154

segmentstillgångar
Balanserade utgifter  
för utvecklingsarbeten – – – 1 077 – 1 077 – – – – – 1 077
varumärken – – – – – – – – – 17 460 – 17 460
Kundrelationer – 10 225 – – – 10 225 – – 9 245 17 460 9 245 27 685
goodwill – – 22 001 22 001 22 001 22 001 – – 161 168 179 922 183 169 201 923
anläggningstillgångar 4 699 7 263 59 647 49 927 64 346 57 190 355 318 394 567 –336 641 –355 484 83 023 96 273
varulager – – 7 770 7 826 7 770 7 826 – – – – 7 770 7 826
Pågående arbeten 47 573 47 218 3 418 2 142 50 991 49 360 – – – – 50 991 49 360
Kundfordringar 51 844 59 606 43 329 44 709 95 173 104 315 2 571 257 – – 97 744 104 572
Förutbetalda kostnader 
och upplupna  intäkter 3 620 2 786 10 373 9 255 13 993 12 041 2 459 2 224 –1 879 –25 14 573 14 240
Övriga segments
tillgångar 11 447 9 551 53 783 84 062 65 230 93 613 5 242 24 039 –64 805 –110 718 5 667 6 934

ofördelade tillgångar
Uppskjuten skatt – – – – – – 2 636 – 372 – 3 008 –
aktuell skattefordran 1 451 2 111 7 501 2 683 8 952 4 794 – – – – 8 952 4 794
likvida medel 2 294 1 502 72 919 2 366 2 421 14 799 40 126 – – 17 165 42 547
summa tillgångar 122 928 140 262 207 894 202 600 330 822 354 638 383 025 461 213 –232 540 –251 385 481 307 574 691

segmentsskulder
Förskott från kunder 36 902 36 761 919 1 139 37 821 37 900 1 531 – – – 39 352 37 900
leverantörsskulder 14 851 11 770 31 602 27 544 46 453 39 314 4 426 4 975 – – 50 879 44 289

Upplupna kostnader och 
förutbetalda  intäkter 23 989 20 432 23 211 24 841 47 200 45 273 10 413 4 005 –1 929 –159 55 684 49 119
Övriga kortfristiga 
 skulder 11 205 23 957 42 025 28 765 53 230 52 722 83 702 97 496 –79 882 –106 490 57 050 43 728

ofördelade skulder
Kortfristig upplåning – – 4 988 6 664 4 988 6 664 23 524 30 797 8 017 7 425 36 529 44 886
långfristig upplåning – – 9 572 14 618 9 572 14 618 2 183 25 707 28 568 30 325 40 323 70 650
Uppskjuten skatteskuld 1 038 2 805 9 053 12 529 10 091 15 334 9 973 12 011 1 666 10 377 21 730 37 722
Pensionsskuld – – 6 536 6 434 6 536 6 434 6 389 6 145 –296 –409 12 629 12 170
Övriga långfristiga 
 skulder 404 421 2 969 25 442 3 373 25 863 5 000 10 000 –2 969 –25 442 5 404 10 421
summa skulder 88 389 96 146 130 875 147 976 219 264 244 122 147 141 191 136 –46 825 –84 373 319 580 350 885

investeringar
I summa tillgångar ingår 
”Inköp av anläggningstill
gångar (andra än finan
siella instrument och 
uppskjutna skatteford
ringar)” 622 2 886 8 250 32 229 8 872 35 115 847 828 – – 9 719 35 943

1)  Ingen av Intellectas kunder står för mer än 10 % av intäkterna från externa kunder.
2)  avser koncerngemensamma funktioner som bedrivs i moderbolaget.

not 6   KonCernens rörelsesegMent, forts
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not 6   reDoVisning Per segMent, forts

2)  analys av nettoomsättning
affärsområde

Consulting

2012  2011
Irkommunikation/årsredovisningar 36 248 35 973
Kommunikationsrådgivning 29 278 54 350
digital kommuniaktion 43 218 35 550
Pr/Public affairs 1 344 4 749
Branding och design 31 546 51 552
redaktionell kommunikation 18 558 14 766
events & Film 82 851 79 752
Konceptutveckling/Kampanj 35 632 46 446
Övrigt 1 232 2 114
summa nettoomsättning 279 907 325 252
varav nettoomsättning, extern 272 335 320 790
varav nettoomsättning, andra affärsområden 7 572 4 462

3)  analys av nettoomsättning 
affärsområde

infolog

 2012    2011   
grafisk produktion 177 895 192 860
grafisk produktion, digitaltryck 101 067 109 075
distribution och logistiktjänster 39 076 38 849
Fuktionsåtagande 30 230 33 010
systemlösningar för publicering – 3 890
summa nettoomsättning 348 268 377 684
varav nettoomsättning, extern 337 374 366 325
varav nettoomsättning, andra affärsområden 10 894 11 349

information om geografiska områden 
        sverige      Danmark   totalt koncernen

 2012    2011    2012    2011    2012    2011   
nettoomsättning från externa kunder 551 187 625 824 62 238 61 301 613 425 687 125
totala tillgångar 458 331 553 803 22 976 20 888 481 307 574 691

not 7   öVriga intäKter
Koncernen

120101 – 
121231

110101 – 
111231

realisationsvinster vid försäljningar av  
materiella anläggningstillgångar 960 7 904
återbetalning av mervärdesskatt – 31 702
hyresintäkter 537 264
Övriga intäkter 1 894 1 537
summa 3 391 41 407
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leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing såsom 
förhyrda lokaler, maskiner och inventarier samt bilar redovisas bland övriga 
externa kostnader.

årets kostnad och det per balansdagen sammanlagda beloppet av fram
tida avgifter avseende operationella lesingavtal.

Kostnad

Koncernen 2012 2011
lokaler –30 020 –29 406
Maskiner och inventarier –1 402 –1 901
Bilar –2 419 –2 555
summa –33 841 –33 862

not 8   leasingKostnaDer

Framtida sammanlagda avgifter för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer:
                2012                 2011

Koncernen lokaler
Maskiner & 
inventarier bilar totalt lokaler

Maskiner & 
inventarier bilar totalt

Inom 1 år –26 667 –1 472 –1 331 –29 470 –25 730 –1 515 –1 240 –28 485
Mellan 2 och 5 år –68 086 –1 246 –462 –69 794 –66 469 –821 –984 –68 274
senare än 5 år –1 097 –1 097 –4 788 – – –4 788
summa –95 850 –2 718 –1 793 –100 361 –96 987 –2 336 –2 224 –101 547

Koncernen innehar att antal produktionsmaskiner genom finansiell leasing. de 
betalningar som är förknippade med leasingavtalen redovisas som räntekost
nad och amortering. årets betalningar och det per balansdagen sammanlagda 
beloppet av framtida betalningar avseende finansiella leasingavtal.  

Koncernen
Årets

betalningar inom 1 år
Mellan 

2 och 5 år 
senare
 än 5 år 

nominellt belopp –9 527 –8 017 –15 843 –12 726
nuvärde beräknat efter 
3,9 % diskonteringsränta – –7 716 –15 248 –12 248

Ytterligare information om koncernens leasingavtal finns i not 23 Maskiner och 
andra tekniska anläggningar och not 35 Upplåning.

För att modernisera produktionskapaciteten har koncernen under året investe
rat i flera nya maskiner genom finansiell leasing. 

För leasingavtalen – finansiella och operationella – är grunden för ränte
sättning, stibor 30 dgr med tillägg för kreditinstitutets räntemarginal. Föränd

ringar av stibor 30 dgr påverkar också leasingavgiften och periodens resultat. 
I övrigt finns inga variabla avgifter som påverkar periodens resultat. vid 
leasing periodens slut har koncernen, beroende på förutsättningarna, möjlighet 
att förvärva objektet eller att förlänga leasingavtalet finansiellt och operatio
nellt. Indexklausuler förekommer ej i leasingavtalen – finansiella och operatio
nella.

leasingperioden är vald med hänsyn tagen till tillgångens bedömda nyttjande
period.
För lokaler – max 5 år
För maskiner & inventarier – 3–10 år
För bilar – 3–5 år

vid förtidsinlösen, före ordinarie kontraktstidens utgång såväl för operationella 
som finansiella leasingavtal, gäller att samtliga avgifter beräknade fram till 
kontraktstidens utgång samt belopp avseende restvärde ska erläggas på 
 inlösendagen. I leasingkostnaden ingår endast kapitalkostnad i form av ränta. 
Inga andra avgifter tillkommer.
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not 9   ersättningar till reVisorer
Koncernen

ersättningar till revisorer
120101–

121231
110101–

111231
PwC
 revisionsuppdraget1) –732 –839
 Övriga revisionsnära tjänster –134 –106
 skatterådgivning – –
 Övriga tjänster –22 –102
summa –888 –1 047

1)   Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete 
som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning 
som lämnas i samband med revisionsuppdraget.

not 10    Personal – löner oCh anDra 
ersättningar

löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen

Koncernen totalt
120101–

121231
110101–

111231
löner, ersättningar –203 620 –221 841
sociala kostnader –81 774 –88 734
 varav pensionskostnader
 avgiftsbestämda planer –19 308 –20 124
 förmånsbestämda planer –736 –616
summa –285 394 –310 575

av koncernens pensionskostnader avser 3 407 (3 428) KseK gruppen 
 koncernchefen och vd:ar för dotterbolag.

löner och andra ersättningar fördelade på styrelseledamöter,  
verkställande direktören och övriga anställda

Koncernen

Koncernen totalt
120101–

121231
110101–

111231
styrelse och vd –13 302 –15 449
Övriga anställda –190 318 –206 392
 varav tantiem och dylikt
 till styrelse och Vd –94 –579
 till övriga anställda –764 –938
summa –203 620 –221 841
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not 10    Personal – löner oCh anDra ersättningar, forts

sammanställning över löner, ersättningar och övriga förmåner till styrelsen och andra ledande befattningshavare

120101–121231 

grundlön/ 
styrelse-

arvode

Utskotts- 
uppdrag/ 

arvode
rörlig 

ersättning
övriga 

förmåner
Pensions-

1)  kostnad
övrig 

ersättning summa
Koncernen
styrelseordförande richard ohlson 2) –120,0 –45,0 –165,0
styrelseledamot claes dinkelspiel –130,0 –130,0
styrelseledamot lars Fredrikson 3) –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot Pål hodann –98,0 –15,0 –113,0
styrelseledamot gunnar Mannerheim –130,0 –130,0
styrelseledamot carola Määttä –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot leila swärd ramberg –98,0 –15,0 –113,0
avgående styrelseordförande Mats lönnqvist –45,0 –45,0
avgående styrelseledamot thord Wilkne –32,0 –32,0
avgående vd och koncernchef richard ohlson 4) –2 760,0 –20,0 –1 776,05) –4 556,0
vd och koncernchef Yann Blandy 6) –925,0 –32,0 –239,0 –1 196,0
andra ledande befattningshavare (12 personer) – 14 271,0 –361,0 –707,0 –3 344,07) –6,0 –18 689,0
summa – 18 869,0 –105,0 –361,0 –759,0 –5 359,0 –6,0 –25 459,0

varav Moderbolaget
styrelseordförande richard ohlson 2) –120,0 –45,0 –165,0
styrelseledamot claes dinkelspiel –130,0 –130,0
styrelseledamot lars Fredrikson 3) –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot Pål hodann –98,0 –15,0 –113,0
styrelseledamot gunnar Mannerheim –130,0 –130,0
styrelseledamot carola Määttä –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot leila swärd ramberg –98,0 –15,0 –113,0
avgående styrelseordförande Mats lönnqvist –45,0 –45,0
avgående styrelseledamot thord Wilkne –32,0 –32,0
avgående vd och koncernchef richard ohlson 4) –2 760,0 –20,0 –1 776,05) –4 556,0
vd och koncernchef Yann Blandy 6) –925,0 –32,0 –239,0 –1 196,0
andra ledande befattningshavare (4 personer) –4 201,0 0,0 –137,0 –223,0 –1 375,07) –3,0 –5 939,0
summa –8 799,0 –105,0 –137,0 –275,0 –3 390,0 –3,0 –12 709,0

varav Dotterbolagen
andra ledande befattningshavare (8 personer) –10 070,0 –224,0 –484,0 –1 969,03) –3,0 –12 750,0
summa –10 070,0 –224,0 –484,0 –1 969,0 –3,0 –12 750,0

det har inte utgått några aktierelaterade ersättningar under året.

1)  I övriga förmåner ingår sjukvård, bilförmån och kostförmån.
2)  styrelseordförande fr.o.m. 13 augusti 2012. ledamot för perioden innan 10  maj–12 augusti 2012.
3)  styrelseordförande under perioden 10 maj till 12 augusti 2012. därefter styrelseledamot.
4)   ersättning till avgående vd och koncernchef har utgått enligt följande: 

–  För perioden 1 januari till 12 augusti 2012 har utgått 2 806 KseK, ersättning för arbete som vd och koncernchef. 
–  För perioden 13 augusti till 31 decmeber 2012 har utgått 1 750 KseK, ersättning enligt avtal under överlämnande perioden.

5)  600 KseK har allokerats från fast ersättning till pensionsförmåner.
6)  vd och koncernchef fr.o.m. 13 augusti 2012.
7)  60 KseK har allokerats från fast ersättning till pensionsförmåner.
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not 10    Personal – löner oCh anDra ersättningar, forts

sammanställning över löner, ersättningar och övriga förmåner till styrelsen och andra ledande befattningshavare

110101–111231 

grundlön/ 
styrelse-

arvode

Utskotts- 
uppdrag/ 

arvode
rörlig 

ersättning
övriga 

förmåner
Pensions-

1)  kostnad
övrig 

ersättning summa
Koncernen
styrelseordförande Mats lönnqvist –180,0 –30,0 –210,0
styrelseledamot claes dinkelspiel –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot lars Fredrikson –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot gunnar Mannerheim –130,0 –130,0
styrelseledamot carola Määttä –98,0 –15,0 –113,0
styrelseledamot thord Wilkne –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot, vd och koncernchef richard ohlson –2 755,02) –20,0 –1 819,02) –4 594,0
avgående styrelseledamot Bodil eriksson –32,0 –32,0
andra ledande befattningshavare (12 personer) –14 111,0 –873,0 –656,0 –2 444,0 –6,0 –18 090,0
summa –17 696,0 –90,0 –873,0 –676,0 –4 263,0 –6,0 –23 604,0

varav Moderbolaget
styrelseordförande Mats lönnqvist –180,0 –30,0 –210,0
styrelseledamot claes dinkelspiel –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot lars Fredrikson –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot gunnar Mannerheim –130,0 –130,0
styrelseledamot carola Määttä –98,0 –15,0 –113,0
styrelseledamot thord Wilkne –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot, vd och koncernchef richard ohlson –2 755,02) –20,0 –1 819,02) –4 594,0
avgående styrelseledamot Bodil eriksson –32,0 –32,0
andra ledande befattningshavare (3 personer) –3 097,0 –294,0 –184,0 –958,0 –3,0 –4 536,0
summa –6 682,0 –90,0 –294,0 –204,0 –2 777,0 –3,0 –10 050,0

varav Dotterbolagen
andra ledande befattningshavare (9 personer) –11 014,0 –579,0 –472,0 –1 486,0 –3,0 –13 554,0
summa –11 014,0 –579,0 –472,0 –1 486,0 –3,0 –13 554,0

det har inte utgått några aktierelaterade ersättningar under året.

1)  I övriga förmåner ingår sjukvård, bilförmån och kostförmån.
2)  600 KseK har allokerats från fast ersättning till pensionförmåner.
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not 11   Personal – antal anställDa oCh KönsFörDelning
Koncernen

Medelantal
Årsanställda

120101–
121231 varav män, %

110101–
111231 varav män, %

sverige
Kommun
Falun 22 73 22 73
gävle 1 100 1 100
göteborg 22 73 22 73
Malmö 19 58 39 54
nacka 26 62 26 62
solna – – – –
stockholm 252 60 285 61
Uppsala 1 – 1 –

343 62 396 61

Danmark
stad
Köpenhamn/hellerup 44 64 47 62

44 64 47 62
Kina
stad
shanghai 6 50 – –

6 50 – –

Koncernen totalt 393 62 443 61

Könsfördelning inom styrelser och bland övriga ledande befattningshavare

121231 111231

antal på balansdagen Män % Kvinnor % totalt Män % Kvinnor % totalt
styrelseledamöter och vd 6 75 2 25 8 6 86 1 14 7
andra ledande befattningshavare 5 50 5 50 10 7 70 3 30 10

11 61 7 39 18 13 76 4 24 17

ersättningar till ledande befattningshavare

Principer och beslutsprocess
Följande principer ligger till grund för ersättning till styrelse och företags
ledning. valberedningen som utsetts på sätt som årsstämman bestämt, 
 lämnar till stämman förslag på styrelsearvode. arvode till styrelsen, valbe
redningen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet utgår enligt stämmans 
beslut. styrelseledamöter med fast anställning i koncernen erhåller inte någon 
ersättning. Under perioden 10 maj till 12 augusti 2012 har avgående koncern
chef richard ohlson felaktigt erhållit 45 KseK i styrelsearvode och 45 KseK i 
utskottsarvode, sammanlagt 90 KseK. Beloppet om 90 KseK har avräknats 
från utbetalningar till richard ohlson i början av år 2013. vad avser ersättning 
till verkställande direktören tillika koncernchefen och ledande befattnings
havare har styrelsen utsett ett ersättningsutskott. ersättningsutskottet lämnar 
styrelsen förslag till vds lön och övriga anställningsvillkor, fastställer riktlinjer 
för lön och övriga anställningsvillkor för koncernledningen samt ger ramar för 
löner och anställningsvillkor för till verkställande direktören direktrapporte
rande chefer. ersättningsutskottet utgörs av richard ohlson (ordförande), 
carola Määttä och leila swärd ramberg. vd adjungeras till utskottet men 
 deltar inte vid behandlingen av egen lön och anställningsvillkor. .

ersättningen till verkställande direktören tillika koncernchef har beslutats 
av styrelsen utifrån ersättningsutskottets förslag. ersättningar till andra 
ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören efter 
samråd med styrelsens ordförande utifrån ersättningsutskottets riktlinjer. 

Med andra ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsam
mans med verkställande direktören utgör koncernledningen samt fyra dotter
bolags och affärsområdeschefer. en av de ledande befattningshavare som 
ingår i koncernledningen är samtidigt affärsområdeschef. till andra ledande 
befattningshavare utgår fast lön och gängse anställningsförmåner. därtill kom
mer pensionsförmåner och incitamentprogram enligt nedanstående beskriv
ning. Beträffande styrelsens, verkställande direktörens och andra ledande 
befattningshavares innehav av finansiella instrument hänvisas till uppgifterna 
på sid 80 (styrelse) och sid 78 (koncernledning) i denna årsredovisning.

styrelse 
enligt bolagsstämmobeslut av den 10 maj 2012 utsågs lars Fredrikson till 
 styrelseordförande under perioden 10 maj12 augusti 2012 och därefter fr o m 
den 13 augusti 2012 utsågs richard ohlson till styrelseordförande i samband 
med att han fr o m samma datum avgick som vd och koncernchef för  Intellecta 
i samband med pensionering. 

För räkenskapsåret har utbetalats arvode till styrelsen om 913 (830) 
KseK exklusive sociala kostnader, varav 120 (–) KseK till ordföranden 
 richard ohlson, 45 (180) KseK till avgående ordföranden Mats lönnqvist och 
748 (650) KseK till styrelseledamöterna enligt följande: claes dinkelspiel 130 
(130) KseK, lars Fredrikson 130 (130) KseK, Pål hodann 98 (–) KseK,   
gunnar Mannerheim 130 (130) KseK, carola Määttä 130 (98), leila swärd 
ramberg 98 (–) KseK och thord Wilkne (avgående)  32 (130) KseK. Beloppet 
om 913 (830) KseK med undantag av arvode till richard ohlson om 45 KseK 
för perioden 10 maj till 12 augusti 2012 är av bolagsstämman beslutat arvode. 
Beloppet om 45 KseK har avräknats från utbetalningar till richard ohlson i 
början av 2013 då inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter med 
fast anställning i Bolaget. ett arvode om 15 (15) KseK vardera har utgått till 
ledamöterna i ersättningsutskottet och revisionsutskottet. styrelseord
föranden, richard ohlson, ledamot i ersättnings och revisionsutskottet samt 
valberedningen, har erhållit sammanlagt 45 (–) KseK för sina uppdrag,  
lars Fredrikson,  ledamot i revisionsutskottet erhöll 15 (15) KseK, carola 
Määttä, ledamot i ersättningsutskottet, 15 (15) KseK, 15 (15) KseK, leila swärd 
ramberg,  ledamot i ersättningsutskottet samt Pål hodann, ledamot i 
revisions utskottet, 15 (–) KseK. sammanlagt har utskottsarvode för leda
möterna utgått med 105 (90) KseK. I beloppet ingår ett felaktigt utbetalat 
beloppet om 45 KseK till  richard ohlson som har avräknats från utbetalningar 
till honom i början av 2013.

,
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Vd och koncernchef
till verkställande direktören tillika koncernchef, Yann Blandy, har lön och övriga 
förmåner uppgått till totalt 1 166 (–) KseK varav 239 (–) KseK avgiftsbestämda 
pensionsförmåner. tantiem baseras på uppnåendet av vissa i förväg uppsatta 
mål för koncernresultatet och kassaflödet. Inget tantiem har utgått för 2012. 
verkställande direktören äger en fri pensionslösning motsvarande 30 procent 
av månadslönen. Pensionsålder för verkställande direktören är 65 år. Pensions
utfästelsen tryggas genom premiebetalningar till försäkringsbolag. Utöver 
betalda pensionspremier förekommer inga pensionsförpliktelser. en ömsesidig 
uppsägningstid om sex månader gäller. ett avgångsvederlag om sex månader 
utgår i det fall Bolaget säger upp anställningsavtalet före uppnådd avtalad 
 pensionsålder om 65 år. Utbetalning sker med 1/6 del per månad. Inkomst från 
en annan tjänst under perioden för avgångsvederlag avräknas från avgångs
vederlaget. några lån finns ej.

avgående Vd och koncernchef
Period 1 janauri–12 augusti 2012 – ersättning för arbete som Vd och koncernchef
till avgående verkställande direktören tillika koncernchefen, richard ohlson, 
har lön och övriga förmåner uppgått till totalt 2 806 (4 594) KseK varav 1 093 
(1 819) KseK avgiftsbestämda pensionsförmåner. I pensionskostnaden om 
1 093 (1 819) KseK ingår avgiftsbestämda pensionsförmåner om 724 (1 219) 
KseK samt ett allokerat belopp från fast ersättning om 369 (600) KseK.

Period fr o m 13 augusti 2012 – ersättning enligt avtal, beslutad av styrelsen 
utifrån ersättningsutskottets förslag.
Det föreligger två avtal som reglerar vilka ersättningar som utgår till  avgående 
Vd och koncernchef fr o m den 13 augusti 2012 t o m den 12 mars 2014:
■■ För perioden 13 augusti 201212 mars 2013, under överlämnandeperio

den, utgår lön och andra förmåner, enligt nuvarande anställningsvillkor 
med ett totalt belopp inklusive sociala avgifter om 3,2 MseK. Under perio
den 13 augusti till 31 december 2012 har 1,7 MseK utbetalats.

■■  därefter under perioden, 13 mars 201312 mars 2014 gäller ett konsult
avtal, med en total fast ersättning inklusive sociala avgifter om 3,6 MseK. 
styrelsen har uppskattat tiden för richard ohlsons insatser till 15–20 
 timmar per vecka samt, när så krävs, även heltid. Under perioden ska 
 richard ohlson vara tillgänglig för Intellecta för insatser inom företags
ledning, företagsförvärv, marknadsföring och försäljning. Utfört arbete ska 
specificeras vad avser uppdragens art och nedlagd tid till bolagets vd och 
koncernchef.

andra ledande befattningshavare
ersättningar och övriga förmåner till andra ledande befattningshavare har 
uppgått till totalt 14 859 (18 090) KseK, exklusive sociala avgifter, varav 11 651 
(14 984) KseK i lön inklusive rörlig ersättning, 2 739 (2 444) KseK i pensions
premier samt 469 (656) KseK i övriga förmåner. tantiembeloppet uppgick 
under räkenskapsåret till 361 (873) KseK och omfattade tre (fem) ledande 
befattningshavare. tantiem baseras på utfall i förhållande till uppnådda 
resultat mål och prestationer relevanta för respektive ledande befattnings
havares ansvarsområde. rörliga ersättningar har ett förutbestämt tak. För 
andra ledande befattningshavare gäller pensionsvillkor som är antingen för
måns eller avgiftsbestämda eller en kombination därav med en pensionsålder 
om 65 år. Utöver betalda pensionspremier förekommer inga pensionsför
pliktelser. vidare gäller rätt till oförändrad lön under 6–12 månader om 
anställningen upphör p.g.a. uppsägning från arbetsgivarens sida. vid uppsäg
ning från  befattningshavarnas sida är uppsägningstiden 3–6 månader. lån till 
ledande befattningshavare finns ej.

teckningsoptioner
optionsprogrammet i enlighet med bolagsstämmobeslut av den 10 maj 2012 
har genomförts under räkenskapsåret. Programmet riktar sig till nyckel
personer som är eller blir anställda inom Intellectakoncernen. villkoren för 
teckningsoptioner har skett på marknadsmässiga villkor i enlighet med värde
ringsmodellen Black scholes. Per den 31 december 2012 har 57 500 options
rätter av 213 000 utnyttjats. optionspremien uppgick till 3:60 seK per 
tecknings option. erhållna optionspremier uppgick per samma datum till 
207 KseK.  optionerna ger rätt att teckna en aktie av serie B per optionsrätt till 
en kurs av 48 seK per aktie. teckning kan ske under perioden 1 juni 2016 – 1 juni 
2017. vd och koncernchef Yann Blandy har tecknat 15 000 optioner och andra 
ledande befattningshavare totalt 42 500 optioner.

namn
antal tecknings-

optioner
Yann Blandy vd och koncernchef 15 000
Zofia hansson cFo, Intellecta aB 10 000
anders Borg vd, Intellecta corporate aB 10 000
claes hagberg group chief accountant, Intellecta aB 2 500
Bo søby Kristensen vd, Bysted as 10 000
anne årneby vd, rewir aB 10 000
totalt 57 500

not 11   Personal – antal anställDa, sjUKFrÅnVaro oCh KönsFörDelning, forts

not 12   aVsKriVningar
Koncernen

120101–
121231

110101–
111231

varumärken –1 634 –2 353
Kundrelationer –2 911 –3 565
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten –744 –2 222
Investeringar i hyrda lokaler –1 794 –1 261
Maskiner och andra tekniska anläggningar –16 608 –17 268
Inventarier, verktyg och installationer –3 116 –3 690
summa –26 807 –30 359

not 13   neDsKriVningar
Koncernen

120101–
121231

110101–
111231

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten –333 –
varumärken –15 827 –
Kundrelationer –15 528 –
goodwill –20 000 –11 000
summa –51 688 –11 000

1)  Impairmenttest visade att det förelåg ett nedskrivningsbehov av goodwill och immate
riella tillgångar. Utifrån känslighetsanalysen och ändrade marknadsförhållanden 
skrevs immateriella tillångar ned med totalt 51,7 MseK fördelat på nedskrivning av 
goodwill om 20,0 (11,0) MseK och nedskrivning av immateriella tillgångar i form av 
varumärken, kundrelationer och utgifter för utvecklingsarbeten om sammanlagt 31,7 
(–) MseK per den 30 september 2012. Ingen ytterligare nedskrivning av goodwill och 
immateriella tillgångar visade sig vara aktuell i enlighet med upprättat impairmenttest 
per den 31 december 2012.

not 14   Finansiella intäKter
Koncernen

120101–
121231

110101–
111231

ränteintäkter på kortfristiga banktillgodohavanden 1 542 3 348
summa 1 542 3 348
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not 15   Finansiella KostnaDer 
Koncernen

120101–
121231

110101–
111231

räntekostnader för finansiell leasing –1 140 –689
räntekostnader övriga –2 564 –4 734
räntekostnader pensionsavsättning –641 –612
summa –4 345 –6 035

not 16   inKoMstsKatt
Koncernen

skattekostnad (–) och skatteintäkt (+)
120101–

121231
110101–

111231
aktuell skatt för året –1 082 –9 401
Uppskjuten skatteintäkt  
(reduktion av framtida skatt): 14 685
   avseende temporära skillnader
Uppskjuten skattekostnad (ökning av 
framtida skatt):
   avseende temporära skillnader –1 477
effekt av förändring i den svenska skattesatsen2) 4 164 –
inkomstskatt 17 767 –10 878

den faktiska skattekostnaden utgör –25,2 (35,1) % av koncernens resultat. 

skillnaden mellan skatt enligt gällande skattesats och faktisk skatt

Koncernen

skattekostnad (–) och skatteintäkt (+)
120101–

121231
110101–

111231
redovisat resultat före skatt –70 496 31 032

skatt enligt koncernens gällande skattesats1) 18 399 8 099
Inkomstskatt 17 767 –10 878
skillnadsbelopp –632 –2 779

skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –5 883 –3 581
skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 567 2 384
Justering för skatter tidigare år –105
skattemässigt ej utnyttjade underskottsavdrag 2 636
Uppskjuten skattekostnad –1 477
effekt av förändring i den svenska skattesatsen 2) 2 048 –
summa –632 –2 779

1)   skattesatsen, vägd, 26,1 (26,1) % gäller för moderbolaget de svenska dotterbolagen 
och det danska dotterbolaget 
se även not 26 för avstämning av uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatte
skulder.

2)  till följd av den ändring av den svenska bolagsskatten från 26,3% till 22 % som kommer 
att gälla från 1 januari 2013 har berörda redovisade värden för uppskjuten skatt räknats 
om. Uppskjuten skatt som förväntas återföras fram till 31 december 2013 har beräknats 
med användning av den effektiva skattesats som kommer att gälla i sverige under den 
 aktuella perioden.

not 17   resUltat Per aKtie

Före utspädning
resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är 
 hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt 
antal utestående stamaktier under perioden exklusive återköpta aktier som 
innehas som egna aktier av moderbolaget, se not 34.  

Koncernen

120101–
121231

110101–
111231

resultat som är hänförligt till  
moderbolagets aktieägare –52 729 20 154
resultat –52 729 20 154

vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier  
(tusental) 4 177 4 242

resultat per aktie före utspädning (seK per aktie) –12,60 4,75

efter utspädning
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genom
snittliga antalet utestående stamaktier med utspädningseffekten av samtliga 
potentiella stamaktier. Moderbolaget har en kategori av poteniella stamaktier 
med utspädningseffekt: köpoptioner. Köpoptionerna är utställda på Intellctas 
återköpta egna aktier. det antal aktier som beräknas enligt ovan jämförs med 
det antal återköpta egna aktier som kommer att användas om optionshavarna 
kommer att påkalla teckning av aktier i samband med inlösen av köpoptionerna. 
detta antas inträffa när lösenkursen är lägre än börskursen. då börskursen är 
lägre än lösenkursen har någon utspäning ej beräknats.

Koncernen

120101–
121231

110101–
111231

resultat som är hänförligt till  
moderbolagets aktieägare –52 729 20 154
resultat –52 729 20 154

vägt genomsnittligt antal stamaktier för beräkning 
av resultat per aktie efter utspädning (tusental) 4 177 4 242

resultat per aktie efter utspädning (seK per aktie) –12,60 4,75

not 18    balanseraDe UtgiFter För 
UtVeCKlingsarbeten

Koncernen

121231 111231
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 13 774 14 480
avyttringar och utrangeringar – –706

13 774 13 774

ackumulerade avskrivningar
vid årets början –12 697 –11 181
avyttringar och utrangeringar – 706
nedskrivning –333 –
årets avskrivning –744 –2 222

–13 774 –12 697
Utgående redovisat värde – 1 077
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not 19    VarUMärKen
Koncernen

121231 111231
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 25 809 25 809

25 809 25 809

ackumulerade avskrivningar 
vid årets början –8 349 –5 996
nedskrivning –15 826 1)                                              –
årets avskrivning –1 634 –2 353

–25 809 –8 349
Utgående redovisat värde 0 17 460

1)   anledningen till nedskrivningen är att de förvärvade varumärkena inte kommer att 
 nyttjas framöver. Intellecta har därför beslutat att skriva ned kvarvarande värden av 
dessa varumärken.

not 20   KUnDrelationer
Koncernen

121231 111231
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 36 537 37 280
omklassificeringar –743

36 537 36 537

ackumulerade avskrivningar 
vid årets början –8 852 –5 673
omklassificeringar – 386
nedskrivning –15 529 1)                                              –
årets avskrivning –2 911 –3 565

–27 292 –8 852
Utgående redovisat värde 9 245 27 685

1)   anledningen till nedskrivningen är en förändring av kundstocken, vilket medfört att den 
kundstock som värderades vid förvärvet nu i allt väsentligt har ändrats. Intellecta har 
därför beslutat att skriva ned kvarvarande värde av den tidigare kundstocken.

not 21   gooDWill
Koncernen

121231 111231
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 276 600 274 473
omräkningsdifferens i a/s Bystedt –1 309 –
tillkommande goodwill från tilläggsköpeskillingar1) 2 555 2 127

277 846 276 600

1) avser gamla förvärv som redovisas enligt tidigare IFrs 3.

ackumulerade nedskrivningar
vid årets början –74 677 –63 677
årets nedskrivning –20 000 –11 000

–94 677 –74 677
Utgående redovisat värde 183 169 201 923

Prövning av ytterligare nedskrivningsbehov
Intellecta genomför varje år en prövning av nedskrivningsbehov för goodwill.

Koncernens goodwill fördelar sig på följande kassagenererande enheter:

KseK 121231 111231
affärsområde consulting 151 879 173 188
affärsområde Infolog 31 290 28 735
summa 183 169 201 923

not 21   gooDWill, forts

I affärsområde consulting med avseende på goodwill ingår Intellecta 
 corporate aB, rewir aB, Bysted a/s och Bysted aB.

I affärsområde Infolog med avseende på goodwill ingår Ineko aB. 
Intellectas kunderbjudande i vilka ingår produkter och tjänster som erbju

des av koncernbolagen bygger på en integrerad marknadskommunikation. 
affärer som görs på basis av kundnyttan som en del i integrerade affärer 
påverkar respektive affärsområdes utveckling i sin helhet. goodwillvärde
ringen som har upprättats per 121231 utgick från respektive affärsområde som 
kassagenererande enhet.

goodwill prövas årligen för ett eventuellt nedskrivningsbehov. nedskriv
ning sker med det belopp med vilket bokfört värde överstiger återvinnings
värdet. återvinningsvärdet utgörs av det högsta av nettoförsäljningsvärdet och 
nyttjandevärdet. nyttjandevärdet är nuvärdet av de uppskattade framtida kassa
flödena. Kassaflödena har baserats på finansiella planer som fastställts av 
koncernledningen och som godkänts av styrelsen och som normalt täcker en 
period om fem år. Kassaflöden bortom denna period har extrapolerats med 
hjälp av en bedömd tillväxt.

Beräkningarna utgår från de strategiska planer som fastställts av 
koncern ledningen för de kommande fem åren. antaganden i strategiplanerna 
baseras på aktuella marknadspriser och kostnader med tillväxt för real
prissänkningar och kostnadsinflation samt antagen produktivtetsutveckling.

volymantaganden följer koncernens mål. Utifrån känslighetsanalysen och 
ändrade marknadsförhållanden skrevs goodwill ned med 20 MseK per den 
30 september 2012. Ingen ytterligare nedskrivning av goodwill visade sig vara 
aktuell i enlighet med upprättat impairment test per den 31 december 2012.

rörelse- 
marginal %

bedömd  
tillväxttakt 

 bortom  
prognos  

perioden, % WaCC, %
affärsområde consulting 7,0 2,0 7,90
affärsområde Infolog 4,0 2,0 7,90

Känslighetsanalys av beräkningen av nyttjandevärdet i samband med 
 ned skrivningsbedömningen har genomförts. 

not 22    inVesteringar i hyrDa loKaler
Koncernen

121231 111231
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 19 804 17 496
nyanskaffningar 466 6 598
avyttringar och utrangeringar –740 –4 290

19 530 19 804

ackumulerade avskrivningar 
vid årets början –11 405 –14 154
avyttringar och utrangeringar 103 4 010
årets avskrivning –1 794 –1 261

–13 096 –11 405
Utgående redovisat värde 6 434 8 399
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not 23    MasKiner oCh anDra  
teKnisKa anläggningar

Koncernen

121231 111231

ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 186 358 201 022
nyanskaffningar 7 697 25 921
avyttringar och utrangeringar –600 –40 585

193 455 186 358

ackumulerade avskrivningar 
vid årets början –108 035 –129 714
avyttringar och utrangeringar 600 38 947
årets avskrivning –16 608 –17 268

–124 043 –108 035
Utgående redovisat värde 69 412 78 323

Varav finansiell leasing
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 68 746 54 185
Nyanskaffningar 6 694 25 418
Avyttringar och utrangeringar – –10 857
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 75 440 68 746

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början –30 263 –33 771
Avyttringar och utrangeringar – 10 315
Årets avskrivning –8 189 –6 807
Summa ackumulerade avskrivningar –38 452 –30 263

Ackumelerade nedskrivningar
Vid årets början –2 089 –2 089
Summa ackumulerade nedskrivningar –2 089 –2 089
Utgående redovisat värde 34 899 36 394

Finansiell leasing ingår i redovisat värde med 34 899 KseK.
nuvärdet av framtida leasingavgifter baserat på avgifter enligt fakturor i 
december 2012 fördelar sig som följer: Inom ett år 8,0 MseK, senare än ett år 
men innan fem år 15,8 MseK inkluderat lösenpris. 
Mer än 5 år 12,7 MseK.
nuvärdet är beräknat på en diskonteringsränta om 3,9 procent.

not 24    inVentarier, VerKtyg  
oCh installationer

Koncernen

121231 111231
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 38 290 47 991
nyanskaffningar 1 537 3 184
avyttringar och utrangeringar –2 754 –12 885

37 073 38 290

ackumulerade avskrivningar 
vid årets början –30 609 –38 000
avyttringar och utrangeringar 2 609 11 081
årets avskrivning –3 116 –3 690

–31 116 –30 609
Utgående redovisat värde 5 957 7 681
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specifikation av koncernens innehav av andelar i intressebolag

bokfört värde i koncernen

antal andelar/ 
aktier

nom.värde,  
KseK

Kapital- och  
röstandel,%

 
12-12-31

 
11-12-31

Jv Intellecta Propeople aB 500 50 50 50 –

50 –

Uppgifter om intressebolagets organisationsnummer och säte
org.nr säte land

Jv Intellecta Propeople aB 556440–1478 stockholm sverige

not 25    anDelar i joint VentUre
Koncernen

121231 111231
Ingående balans – –
Förvärv 50 –
resultatandel – –
Utgående balans 50 –

Uppskjutna skattefordringar och skulder fördelas enligt följande:

Koncernen

Uppskjutna skattefordringar  121231 111231
       uppskjutna skatteskulder som ska nyttjas  

efter mer än 12 månader – –
       uppskjutna skatteskulder som ska nyttjas  

inom 12 månader 3 008 –
3 008 –

Uppskjutna skatteskulder
       uppskjutna skatteskulder som ska betalas  

efter mer än 12 månader –21 730 –37 722
       uppskjutna skatteskulder som ska betalas  

inom 12 månader – –
Uppskjutna skatterskulder (netto) –18 722 –37 722
   

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

Koncernen

120101–
121231

110101–
111231

Ingående balans –37 722 –34 940
skatt som är hänförbar till komponenter i övrigt 
totalresultat  11 
redovisat direkt i eget kapital  140 –1 305

redovisning i resultaträkningen (not16) 14 685 –1 477
effekt av föränddring i den svenska 
skattesatsen (not 16)1) 4 164 –
Utgående balans –18 722 –37 722

1)  till följd av den ändring av den svenska bolagsskatten från 26,3% till 22% som kommer 
att gälla från 1 januari 2013 har berörda redovisade värden för uppskjuten skatt räknats 
om. Uppskjuten skatt som förväntas återföras fram till 31 december 2013 har beräk
nats med användning av den effektiva skattesats som kommer att gälla i sverige under 
den aktuella perioden.

Förändring i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder under året, utan 
 hänsyn tagen till kvittningar som g jorts inom samma skatterättsliga jurisdik
tion, framgår nedan:

Uppskjutna skattefordringar

skatte-
mässiga 

under-
skott övrigt summa

Per 31 december 2010 – – –
redovisat i resultaträkningen – – –
Per 31 december 2011 – – –
redovisat i resultaträkningen 2 636 – 2 636
redovisat direkt i eget kapital – 372 372
Per 31 december 2012 2 636 372 3 008

Koncernens totala underskottsavdrag uppgår till 12,0 (–) MseK. Uppskjuten 
 skattefordran har beräknats på 12,0 (–) MseK.

Uppskjutna skatteskulder

skatte-
mässiga 
överav-

skrivningar
Periodise-
ringsfond övrigt1),2)  summa

Per 31 december 2010 –10 043 –15 186 –9 711 –34 940
redovisat i resultaträkningen –157 –1 961 641 –1 477
redovisat direkt i eget kapital 2 – –1 307 –1 305
Per 31 december 2011 –10 198 –17 147 –10 377 –37 722

redovisat i resultaträkningen 2 963 4 317 8 933 16 213
redovisat i övrigt totalresultat – – 11 11
redovisat direkt i eget kapital – – –232 –232
Per 31 december 2012 –7 235 –12 830 –1 665 –21 730

obeskattade reserver (skattemässiga överavskrivningar och periodiserings
fond) fördelas i koncernen mellan eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 
härvid används skattesatsen 22,0 (26,3) procent.

1)    På de justeringar som görs i koncernen vid framtagandet av koncernens samlade 
 resultat och som avser justeringar i av dotterbolagens resultat beräknas en vägd 
skatte kostnad (sammanvägd se och dK). denna skattekostnad för koncernjusteringar 
redovisas som ett tillägg/avdrag på skattefordran/skatteskuld.

2)    avser uppskjuten skatt i samband med redovisning av finansiell leasing och identi
fierade immateriella tillgångar i samband med förvärv av hilanders advertising 
agency aB, ekotryck redners aB och Bodén & co Kommunikation aB.   

not 26    UPPsKjUtna sKatteForDringar/UPPsKjUtna sKattesKUlDer
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not 27    Finansiella tillgÅngar  
soM Kan säljas

Koncernen

121231 111231
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början
andelar i bostadsrättsföreningar – –
Ullna golf 1) 700 700
nyanskaffningar – –

700 700

summa ackumulerade
anskaffningsvärden
andelar i bostadsrättsföreningar – –
Ullna golf – 700
avyttring Ullna golf2) –700 –

–700 700

Utgående redovisat värde
andelar i bostadsrättsföreningar – –
Ullna golf – 700

– 700

1)  3 500 aktier till ett kvotvärde av 350 seK. aktierna värderas inte till verkligt värde. 
Undantaget enligt IFrs 7 p. 29 tillämpas.

2)  Försäljning 3 500 aktier Ullna golf.

not 28    anDra lÅngFristiga ForDringar
Koncernen

121231 111231
deposition lokalhyra 1 170 1 170
summa 1 170 1 170

not 29    VarUlager, rÅVaror oCh 
FörnöDenheter

Koncernen

121231 111231
Papper, råmaterial och förnödenheter 8 010 8 068
avgår: inkuransavdrag –240 –242
summa 7 770 7 826

vid utgången av 2012 uppgick varulagret, råvaror och förnödenheter till 7 770 
(7 826) KseK för koncernen. 

not 30    öVriga ForDringar
Koncernen

121231 111231
Fordran på personal 382 83
Mervärdesskatt 231 979
skattekonto 4 596 5 278
Övriga poster 458 594
summa 5 667 6 934

not 31    FörUtbetalDa KostnaDer  
oCh UPPlUPna intäKter

Koncernen

121231 111231
Upplupna intäkter 2 131 1 926
Upplupna ränteintäkter 70 70
Förutbetald varuförbrukning 50 479
Förutbetalda hyror 5 462 6 483
Förutbetald leasing 2 043 1 819
Underhållsavtal maskiner och datorer 1 044 843
Förutbetalda pensionskostnader 1 471 677
Förskott leverantör 330 156
Företagsförsäkring 256 172
Övriga poster 1 716 1 615
summa 14 573 14 240

not 32   liKViDa MeDel
Koncernen

121231 111231
Kassa och bank 17 165 42 547
summa 17 165 42 547

I kassaflödesanalysen inkluderar likvida medel kassa och banktillgodo
havanden.



44    årsredovIsnIng 2012 Intellecta aB (publ)

redovIsnIngsPrIncIPer och noter

not 33   Finansiella instrUMent Per Kategori
Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2012.

Koncernen

31 december 2012
lånefordringar  

och kundfordringar

tillgångar 
värderade till 

verkligt värde via 
resultaträkningen

tillgängliga 
för försäljning summa

tillgångar i balansräkningen 
Finansiella tillgångar som kan säljas – – – –
Kundfordringar och andra fordringar 
exklusive interimsfordringar 104 581 – – 104 581
likvida medel 17 165 – – 17 165
summa 121 746 – – 121 746

skulder 
värderade till 

verkligt värde via   
resultaträkningen

övriga 
finansiella 

skulder summa
skulder i balansräkningen
Upplåning (exklusive skulder avseende finansiell leasing) – 40 267 40 267
skulder avseende finansiell leasing – 36 585 36 585
leverantörsskulder och andra skulder 
exklusive icke finansiella skulder – 112 381 112 381
summa – 189 233 189 233

Koncernen

31 december 2011
lånefordringar  

och kundfordringar

tillgångar 
värderade till 

verkligt värde via 
resultaträkningen

tillgängliga 
för försäljning summa

tillgångar i balansräkningen 
Finansiella tillgångar som kan säljas – – 700 700
Kundfordringar och andra fordringar 
exklusive interimsfordringar 112 676 – – 112 676
likvida medel 42 547 – – 42 547
summa 155 223 – 700 155 923

skulder 
värderade till 

verkligt värde via   
resultaträkningen

övriga 
finansiella 

skulder summa
skulder i balansräkningen
Upplåning (exklusive skulder avseende finansiell leasing) – 77 786 77 786
skulder avseende finansiell leasing – 37 750 37 750
leverantörsskulder och andra skulder 
exklusive icke finansiella skulder – 90 586 90 586
summa – 206 122 206 122

Från och med 1 januari 2009 tillämpar koncernen ändringen av IFrs 7 för finansiella instrument som värderas till verkligt värde i resultaträkningen. därmed 
krävs upplysningar om värdering till verkligt värde per nivå i följande verkligt värdehierarki:

nivå 1: noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder
nivå 2: andera observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser i nivå 1 antingen direkt eller indirekt,
nivå 3: data för tillgång eller skuld baseras ej på observerbara marknadsdata

tillgångar nivå 1 nivå 2 nivå 3 summa
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen – – – –
Finansiella tillgångar som kan säljas – – – –
summa tillgångar – – – –

skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde över resultaträkningen – – – –
summa skulder – – – –

Intellecta hade per den 31 december 2012 inga tillgångar eller skulder som värderades till verkligt värde över resultaträkningen.
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not 34   eget KaPital (aKtier)

antal utgivna aktier 31 december 2012 uppgår till 4 258 199 stycken med ett kvotvärde om 1,5. aktiekapitalet och antalet aktier har förändrats på följande sätt 
sedan 1999 enligt nedanstående:

År händelse antal aktier
ökning av 

aktiekapital aktiekapital
1999 antal aktier 1 september 1999 3 370 549 5 055 823
2000 apportemission 4 188 269 1 226 580 6 282 403
2001 apportemission 4 239 115 76 269 6 358 672
2002 apportemission 4 258 199 28 626 6 387 298
2003 – 4 258 199 6 387 298
2004 – 4 258 199 6 387 298
2005 – 4 258 199 6 387 298
2006 – 4 258 199 6 387 298
2007 – 4 258 199 6 387 298
2008 – 4 258 199 6 387 298
2009 – 4 258 199 6 387 298
2010 – 4 258 199 6 387 298
2011 – 4 258 199 6 387 298
2012 antal aktier 31 december 2012 4 258 199 6 387 298

Utgivna aktier i moderbolaget består av både a och Baktier. en aaktie medför 10 röster och en Baktie en röst. 
Fördelningen mellan a och Baktier var enligt nedanstående tabell per den 31 december 2012.

aktieslag röstvärde
antal utestående 

aktier
a 10  256 000
B  1 4 002 199

4 258 199

not 35    UPPlÅning

Per den 31 december 2012 uppgick koncernens bruttolåneskuld, inklusive upplupna räntor till 131,2 MseK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 76,9 
MseK. Följande tabell visar den finansiella skuldens fördelning:

bokfört värde Verkligt värde

Koncernen 121231 111231 121231 111231
Kortfristiga finansiella skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 28 512 37 461 28 512 37 461
Finansiell leasing 8 017 7 425 8 017 7 425
summa kortfristiga finansiella skulder 36 529 44 886 36 529 44 886 1)

övriga långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 5 404 10 4213) 5 404 10 421
summa övriga långfristiga skulder 5 404 10 421 5 404 10 421

långfristiga finansiella skulder
långfristiga skulder till kreditinstitut > 1 år < 5 år 11 755 40 325 11 755 40 325
långfristiga skulder till kreditinstitut > 5 år – – – –
Finansiell leasing med löptid > 1 år < 5 år 15 843 15 451 15 843 15 451
Finansiell leasing med löptid > 5 år 12 725 14 874 12 725 14 874
summa långfristiga finansiella skulder 40 323 70 650 40 323 70 650 2)

summa långfristiga skulder 82 256 125 957 82 256 125 957

1)  verkligt värde för kortfristiga lån bedöms vara lika med bokfört värde eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.
2)  verkligt värde förlångfristiga lån bedöms vara lika med bokfört värde då det träffade avtalet med banken avser rörlig ränta.
3)  varav – (10 000) KseK fast och villkorad köpeskilling för aktierna i Bodén & co Kommunikation aB. 

lån Ursprungligt lånebelopp bokfört värde 121231 ränta 1)  effektiv ränta Förfall
lån 20 000 3 889 3,65 3,65 20150331
lån 80 000 21 818 4,85 4,85 20131231
lån 10 193 78 3,32 3,32 20130131
lån 3 000 124 3,65 3,65 20130630
lån 18 012 14 358 2,78 2,78 20151231
summa 131 205 40 267 3,99 3,99

Banklån om 40,3 (77,8) MseK och checkräkningskredit om 64,5 (64,5) MseK, varav 64,5 (64,5) MseK var outnyttjad, har lämnats mot säkerhet i företags
inteckningar om 51,6 (51,6) MseK, äganderättsförbehåll i maskiner om 14,6 (21,3) MseK och pantförskrivning av kundfordringar avseende Ineko aB samt aktier i 
rewir aB.

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter 121231 111231
checkräkningskredit 64 500 64 500

samtliga svenska bolag inom koncernen är kopplade till ett koncernkonto med varsitt underkonto och internkredit. checkräkningskrediten om 64,5 MseK var till 
64,5 MseK outnyttjad per 121231 och 64,5 MseK per 111231.

1) räntan är baserad på det träffade avtalet med swedbank. räntan är rörlig och utgår från styrräntan med tillägg för bankens räntemarginal.
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Koncernen
Inom Intellectakoncernen finns både avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
pensionsplaner. de kvarvarande förmånsbestämda planer som finns hänförs 
till bolagen Intellecta aB och Ineko aB. dessa planer är nu stängda för 
 nyanställda. 

åtaganden för ålderspension och tjänstepension för tjänstemän i sverige 
tryggas genom en försäkring i alecta. enligt ett uttalande från redovisnings
rådets akutgrupp, Ura 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar 
flera arbetsgivare. även för räkenskapsåret 2012 har bolaget inte haft tillgång 
till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en för
månsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ItP som tryggas genom en försäk
ring i alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. årets avgifter för 
pensionsförsäkringar som är tecknade i alecta uppgår till 9 815 (9 911) KseK. 
alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. 
vid utgången av 2012 uppgick alectas överskott i form av den kollektiva konsoli
deringsnivån till 129 (113) procent. den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av 
marknadsvärdet på alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena 
beräknade enligt alectas försäkringstekniska beräkningstagande, vilka inte 

överensstämmer med Ias 19. samtliga förmånsbestämda planer är ofonde
rade.

de belopp som redovisas i koncernens balansräkning som avsättning 
överens stämmer med de åtaganden som räknats fram i enlighet med aktua
riella metoder. Beträffande förmånsbestämda planer beräknas pensionskost
naden med hjälp av den så kallade Projected Unit credit Method. Metoden för
delar kostnaden för pensioner över den anställdes yrkesverksamma liv. 

enligt Ias 19 skall en koncern redovisa hur stora aktuariella vinster och 
förluster som har uppkommit med anledning av avvikelse från grundantagan
den vad gäller erfarenhetsbaserade antaganden. som avvikelse från erfaren
hetsbaserade antaganden räknas oväntat höga eller låga tal för personal
omsättning, förtidspensionering, livslängd eller ökning av löner samt avvikelse 
från förväntad avkastning på förvaltningstillgångar. den procentuella effekten 
av sådana effekter uppgår till cirka 0( 0) procent för de förmånsbaserade 
 åtagandena.

Intellectas kostnad för avgiftsbestämda planer uppgick under året till 20,1 
(20,7) MseK.

not 36   PensionsFörPliKtelser

Det belopp som redovisas i balansräkningen har beräknats enligt följande:

 121231 111231 101231  091231 081231
nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser 16 588 16 227  13 044 14 388 14 207
oredovisade aktuariella förluster –3 959 –4 057    –1 225  –2 986 –3 299
nettoskuld i balansräkningen 12 629 12 170 11 819 11 402  10 908

Följande tabell förklarar nettopensionsskuldens utveckling:

121231 111231 101231  091231 081231
Ingående balans 12 170 11 819 11 402 10 908  10 466
Pensionskostnad1),2) 736 616 678  696     571 
Pensionsutbetalningar –277 –265   –261  –202  –129
Utgående balans 12 629 12 170 11 819  11 402  10 908 

1)  Pensionskostnaden och pensionsutbetalningarna för 2013 är prognostiserad till 808 KseK respektive 275 KseK.
2)  de totala kostnaderna framgår enligt nedan:

121231 111231 101231  091231 081231
Kostnad för tjänstgöring under innevarande år
räntekostnad 641 612 570   564  561 
aktuariell förlust 95 4 108 132 10 

736 616 678 696 571 

Väsentliga aktuariella antaganden 

121231 111231 101231  091231 081231
diskonteringsränta1) , % 3,9 4,0 4,75 4,0 4,0
årlig pensionsökning, % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
årlig ökning av fribrev, % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
återstående tjänstgöringstid (i år) 10,6 12,74 14,00 14,00  15,04
Beräknad återstående livslängd  
för en 65årig kvinna (i år) 2) 25 25  23 23 23
Beräknad återstående livslängd  
för en 65årig man(i år) 3) 23 23 21 21 21

1) Motsvarar marknadsräntan för statsobligationer med durationer motsvarande genomsnittlig återstående tjänstgöringstid. 
2) Baseras på följande makeham formel: 10 6 ux = 100 + 3,4e 0,111x

3) Baseras på följande makeham formel: 10 6 ux = 400 + 2,0e 0,120 x

Intellecta finansierar förmånerna under intjänande genom försäkring i alecta. därmed används inget antagande om löneökning.
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not 37   aKtUella sKattesKUlDer
Koncernen

121231 111231
Beräknad skatt, främst i moderbolaget,  
på årets resultat

 
952

 
7 852

summa 952 7 852

not 38   öVriga KortFristiga sKUlDer
Koncernen

121231 111231
Mervärdesskatt 42 442 28 611
skatt på personalens löner 4 594 4 801
tilläggsköpeskilling avseende dotterbolag 5 055 2 003
Övrigt 4 007 461
summa 56 098 35 876

not 39    UPPlUPna KostnaDer oCh 
FörUtbetalDa intäKter

Koncernen

121231 111231
Förutbetalda intäkter 941 1 393
Upplupna räntekostnader 255 735
Upplupna löner 9 746 2 597
Upplupna semesterlöner 19 545 22 397
Upplupna sociala avgifter 11 410 11 238
Upplupen löneskatt 4 268 5 371
Upplupen kostnad för investering  
i fjärrvärmecentral 731 –
Upplupna energikostnader 294 427
Upplupna revisionsarvoden 284 710
Upplupen bonus till kunder 891 1 963
Övriga upplupna kostnader 2 319 2 288
summa 55 684 49 119

not 40    ställDa säKerheter För sKUlDer  
till KreDitinstitUt

Koncernen

121231 111231
Företagsinteckningar 51 575 51 575
äganderättsförbehåll 14 560 21 282
värdet av tillgångar som leasas via finansiell leasing 36 585 37 750
aktier i rewir aB, 1 000 st – –
summa 102 720 110 607

Företagsinteckningar 51,6 (51,6) MseK, äganderättsförebehåll i maskiner 14,6 
(21,3) MseK, värdet av tillgångar som leasas via finansiell leasing 36,6 (37,7) 
MseK och samtliga aktier i rewir aB utgör säkerhet till kreditgivarna för check
räkningskredit om 64,5 (64,5) MseK och totalt upptagna lån om 76,9 (115,5) 
MseK. Per den 31 december 2012 uppgick låneskulden, inkl. utnyttjad check
räkningskredit till 76,9 (115,5) MseK.

not 41    ansVarsFörbinDelser
Koncernen

121231 111231
Övriga ansvarsförbindelser 257 252
summa 257 252

not 42    jUstering För Poster soM  
inte ingÅr i KassaFlöDet

Koncernen

120101–
121231

110101–
111231

avskrivningar 26 807 30 359
nedskrivningar 51 688 11 000
reavinst/förlust vid försäljning av anläggningstill
gångar –661 –7 904
Upplupen, ej erhållen intäktsränta1) – –70
Upplupen, ej erlagd kostnadsränta1) 255 735
Förändring av pensionsskuld –252 –540
summa 77 837 33 580

1)  Upplysning om betalda räntor i koncern. erhållen ränta uppgick till 1 542 (3 278) KseK. 
Betald låneränta uppgick till 2 309 (3 999) KseK.

not 36   PensionsFörPliKtelser, forts

Känslighetsanalys

Påverkan på pensionsskuld och resultat före skatt
en förändring av diskonteringsräntan med +0,1 procentenheter skulden minskar med 399 KseK och resultat före skatt ökar med motsvarande belopp
en förändring av diskonteringsräntan med –0,1 procentenheter skulden ökar med 399 KseK och resultat före skatt minskar med motsvarande belopp

sammanställning över aktuariella vinster och förluster

121231 111231 101231 091231 081231
vinst(+)/Förlust(–) på grund av erfarenhetsbaserade justeringar –219 –33 –156 182 –45
vinst(+)/Förlust(–) beroende på effekter av förändrade  
antaganden, inklusive nya livslängdsantaganden 215 2 869 1 808 – –1 966 
vinst(+)/Förlust(–) beroende på att inflationen under  
 perioden har varit lägre än antaganden – – – – –

–4 2 836 1 652 182 –2 011
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not 43    FörVärV aV VerKsaMheter
Koncernen

120101–
121231

110101–
111231

Utbetald tilläggsköpeskilling för Ineko aB   
(f.d. ekotryck redners aB) –2 118 –2 909
Utbetald köpeskilling för  
Bodén & co Kommunikation aB –2 500 –
Påverkan på koncernens likvida medel –4 618 –2 909

tilläggsköpeskillingen för Ineko är beräknad till 2,6 MseK för verksamhetsåret 
2012. Beloppet är skuldfört . tillägsgköpeskillingen löper t o m den 31 decem
ber 2014. För åren 2013–2014 är den maximerad till 5,0 MseK. tilläggsköpe
skillingen är baserad på bolagets resultat efter skatt utifrån avtalat 
 prestationsmått inom den maximerade taknivån.

Köpeskillingen för Bodén & co Kommunikation för perioden 2012–2014 
uppgår till sammanlagt 7,5 MseK med utbetalning om 2,5 MseK per år under 
den avtalade perioden. Beloppet är skuldfört och fast. Utbetalningen bygger på i 
förväg överenskommen utbetalningsplan. därutöver kan en tilläggsköpe
skilling om högst 1,0 MseK tillkomma om vissa resultatnivåer för eBt uppnås 
av bolaget under mätperioden 2011–2014.  

not 44   rörelsens intäKter
Moderbolaget

120101–
121231

110101–
111231

rörelsens intäkter1) 36 666 33 180

1)  avser främst koncerninterna intäkter avseende administration, ekonomitjänster, It m.m.  
en stor del av rörelsens intäkter i Intellecta avser även vidarefakturering.

not 45   ersättningar till reVisorer 
Moderbolaget

ersättningar till revisorer1)

120101–
121231

110101–
111231

PwC
   revisionsarvode –55 –37
summa –55 –37

1)  Med revisionsarvode avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete 
som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen, samt så kallad revisionsråd
givning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.   .

not 46   leasingKostnaDer

leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing såsom 
förhyrda lokaler, maskiner och inventarier samt bilar redovisas bland övriga 
externa kostnader.

årets kostnad och det per balansdagen sammanlagda beloppet av fram
tida avgifter avseende operationella leasingavtal.

Moderbolaget
Årets

kostnad inom 1 år
Mellan 

2 och 5 år 
senare
 än 5 år

lokaler 7 275 8 075 20 187 –
Maskiner och inventarier 191 191 382 –
Bilar 774 433 866 –
summa 8 240 8 699 21 435 –

not 47    Personal löner, anDra 
ersättningar

löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Moderbolaget

120101–
121231

110101–
111231

löner, ersättningar –15 936 –10 763
sociala kostnader –10 569 –8 239
 varav pensionskostnader
 avgiftsbestämda planer –4 326 –3 418
 förmånsbestämda planer –401 –295
summa –26 505 –19 002

av moderbolagets pensionskostnader avser 2 015 (1 819) KseK gruppen 
 styrelse och vd.

löner och andra ersättningar fördelade på styrelseledamöter, 
 verkställande direktören och övriga anställda

Moderbolaget

120101–
121231

110101–
111231

styrelse och vd –4 748 –3 735
Övriga anställda –11 188 –7 028
 varav tantiem och dylikt
 till styrelse och Vd – –
 till övriga anställda – –
summa –15 936 –10 763
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not 47   Personal löner, anDra ersättningar, forts

sammanställning över löner, ersättningar och övriga förmåner till styrelsen och andra ledande befattningshavare

120101-121231 

grundlön/
styrelse-

arvode

Utskotts- 
uppdrag/ 

arvode
rörlig 

ersättning
övriga 

förmåner
Pensions-

1)  kostnad
övrig 

ersättning summa
Moderbolaget
styrelseordförande richard ohlson 2) –120,0 –45,0 –165,0
styrelseledamot claes dinkelspiel –130,0 –130,0
styrelseledamot lars Fredrikson 3) –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot Pål hodann –98,0 –15,0 –113,0
styrelseledamot gunnar Mannerheim –130,0 –130,0
styrelseledamot carola Määttä –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot leila swärd ramberg –98,0 –15,0 –113,0
avgående styrelseordförande Mats lönnqvist –45,0 –45,0
avgående styrelseledamot thord Wilkne –32,0 –32,0
avgående vd och koncernchef richard ohlson 4) –2 760,0 –20,0 –1 776,0 5) –4 556,0
vd och koncernchef Yann Blandy 6) –925,0 –32,0 –239,0 –1 196,0
andra ledande befattningshavare (4 personer) –4 201,0 0,0 –137,0 –223,0 –1 375,0 –3,0 –5 939,0
summa –8 799,0 –105,0 –137,0 –275,0 –3 390,0 –3,0 –12 709,0

det har inte utgått några aktierelaterade ersättningar under året.

1)  I övriga förmåner ingår sjukvård, bilförmån och kostförmån.
2)  styrelseordförande fr.o.m. 13 augusti 2012. ledamot för perioden innan 10 maj–12 augusti 2012.
3)  styrelseordförande under perioden 10 maj till 12 augusti 2012. därefter styrelseledamot.
4)   ersättning till avgående vd och koncernchef har utgått enligt följande: 

–  För perioden 1 januari till 12 augusti 2012 har utgått 2 806 KseK, en ersättning för arbete som vd och koncernchef. 
–  För perioden 13 augusti till 31 december 2012 har utgått 1 750 KseK, en ersättning enligt avtal under överlämnande perioden.

5)  600 KseK har allokerats från fast ersättning till pensionsförmåner.
6)  vd och koncernchef fr.o.m. 13 augusti 2012.

110101–111231 

grundlön/
styrelse-

arvode

Utskotts- 
uppdrag/  

arvode
rörlig 

ersättning
övriga 

förmåner
Pensions-

1)   kostnad
övrig 

ersättning summa
Moderbolaget
styrelseordförande Mats lönnqvist –180,0 –30,0 –210,0
styrelseledamot claes dinkelspiel –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot lars Fredrikson –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot gunnar Mannerheim –130,0 –130,0
styrelseledamot carola Määttä –98,0 –15.0 –113,0
styrelseledamot thord Wilkne –130,0 –15,0 –145,0
styrelseledamot, vd och koncernchef richard ohlson –2 755,02) –20,0 –1 819,02) –4 594,0
avgående styrelseledamot Bodil eriksson –32,0 –32,0
andra ledande befattningshavare (3 personer) –3 097,0 –294,0 –184,0 –958,0 –3.0 –4 536,0
summa –6 682,0 –90,0 –294,0 –204,0 –2 777,0 –3,0 –10 050,0

det har inte utgått några aktierelaterade ersättningar under året.

1)  I övriga förmåner ingår sjukvård, bilförmån och kostförmån.
2)  600 KseK har allokerats från fast ersättning till pensionsförmåner.
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not 48   Personal – antal anställDa oCh KönsFörDelning
Moderbolaget

Medelantal årsanställda
120101–

121231
varav män, 

%
   110101–

 111231
varav män, 

%
stockholm 15 53 14 50

15 53 14 50

not 49   aVsKriVningar 
Moderbolaget

120101 – 
121231

110101 – 
111231

Investeringar i hyrda lokaler –27 –26
Inventarier, verktyg och installationer –1 034 –858
summa –1 061 –884

not 50    resUltat FrÅn anDelar  
i KonCernFöretag 

Moderbolaget

120101– 
121231

110101– 
111231

Utdelning på aktier i dotterbolag 1 493 5 454
summa 1 493 5 454

not 51    neDsKriVning aV anDelar  
i KonCernFöretag 

Moderbolaget

120101– 
121231

110101– 
111231

nedskrivning av andelar i koncernföretag –20 0001) –11 0001)

summa –20 000 –11 000

1)  avser nedskrivning av andelar i koncernföretag i samband med värdering av aktier i 
 dotterbolag. nedskrivningen påverkar koncernens resultat och finansiella ställning.

not 52    Finansiella intäKter oCh  
liKnanDe resUltatPoster 

Moderbolaget

120101– 
121231

110101– 
111231

ränteintäkter från koncernbolag 2 311 2 404
ränteintäkter övriga 546 907
summa 2 857 3 311

not 53    Finansiella KostnaDer oCh  
liKnanDe resUltatPoster 

Moderbolaget

120101– 
121231

110101– 
111231

räntekostnader från koncernbolag –409 –417
räntekostnader övriga –1 857 –3 504
räntekostnader pensionsavsättning –261 –236
summa –2 527 –4 157

not 54    boKslUtsDisPositioner 
Moderbolaget

120101– 
121231

110101– 
111231

skillnad mellan bokförda avskrivningar  
och avskrivningar enligt plan 339 264
avsättning till periodiseringsfond – –10 878
summa 339 –10 614

not 55    sKatt PÅ Årets resUltat
Moderbolaget

skattekostnad (–) och skatteintäkt (+)
120101–

121231
110101–

111231
aktuell skatt för året 2 636 –8 583
aktuell skatt hänförlig till tidigare år – –
summa 2 636 –8 583

skillnaden mellan skatt enligt gällande skattesats och faktisk skatt

Moderbolaget

skattekostnad (–) och skatteintäkt (+)
120101–

121231
110101–

111231
redovisat resultat före skatt –31 408 26 304

skatt enligt moderbolagets gällande 
skattesats 26,3 (26,3) %  8 260 –6 918
skatt för perioden 2 636 –8 583
skillnadsbelopp –5 624 –1 665

skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –5 507 –3 140
skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 398 1 475
effekt på uppskjuten skatt av förändring  
i den svenska skattesatsen –515 –
summa –5 624 –1 665
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specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i dotterföretag
bokfört värde i moderbolaget

antal andelar/
aktier

nom. värde
KseK

Kapital- och
röstandel,% 12-12-31 11-12-31

ao infolog
Ineko aB (f.d ekotryck redners aB) 10 000 1 000 100 118 942 116 272
on time lager & distribution aB 1 000 100 100 50 50
strålins grafiska aB 3 000 300 100 8 500 8 500
ao Consulting
Bysted aB 5 000 500 100 4 463 4 463
Bysted a/s 1 362 500 1363tdKK 100 33 727 33 727
hilanders advertising agency aB 1 500 150 100 20 073 19 880
hilanders Kitchen aB 1 000 100 100 – –
Intellecta corporate aB 5 000 500 100 60 840 60 840
rewir aB 1 000 100 100 106 804 126 804
rewir hong Kong limited 8 500 85 – –
Media event Bodén & co aB 1 000 100 100 – 100

353 399 370 636

bolag som har genomgått fusion
Under året har hilanders Kitchen aB fusionerats med hilanders advertising agency aB. Minskningen av antalet bolag stärker konkurrenskraften, sänker 
 kostnaderna och effektiviserar administrationen.

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte org.nr säte land
Ineko aB (f.d ekotryck redners aB) 5560573841 stockholm sverige
on time lager & distribution aB 5563375574 nacka sverige
strålins grafiska aB 5562209048 Falun sverige
Bysted aB 5565568242 Malmö sverige
Bysted a/s cvr nr 13273588 Köpenhamn danmark
Intellecta corporate aB 5561328526 stockholm sverige
hilanders advertising agency aB 5563524056 Malmö sverige
hilanders Kitchen aB (genomgått fusion) 5567196059 Malmö sverige
rewir aB 5565359816 stockholm sverige
rewir hong Kong limited hong Kong Kina

not 58   anDelar i DotterFöretag
Moderbolaget

121231 111231
Ingående balans 370 636 379 509
Förvärv 2 863 2 127
omstruktureringar –100 –
nedskrivningar –20 000 –11 000
Utgående balans 353 399 370 636

not 56    inVesteringar i hyrDa loKaler 
Moderbolaget

121231 111231
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 2 108 2 108
nyanskaffningar – –

2 108 2 108

ackumulerade avskrivningar enligt plan
vid årets början –2 061 –2 035
årets avskrivning enligt plan –27 –26

–2 088 –2 061

Utgående planenligt restvärde 20 47

not 57    inVentarier, VerKtyg  
oCh installationer 

Moderbolaget

121231 111231
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 9 246 8 418
nyanskaffningar 848 828

10 094 9 246

ackumulerade avskrivningar enligt plan
vid årets början –7 304 –6 446
årets avskrivning enligt plan –1 034 –858

–8 338 –7 304

Utgående planenligt restvärde 1 756 1 942

restvärde efter avskrivningar utöver plan – 1 113
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not 61    UPPsKjUten sKatteForDran
Moderbolaget

121231 111231
Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag 2 636 –
summa 2 636 –

not 62    anDra lÅngFristiga 
VärDePaPPersinnehaV 

Moderbolaget

121231 111231
ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början
andelar i bostadsrättsföreningar – –
Ullna golf 1) 700 700
nyanskaffningar – –

700 700

summa ackumulerade anskaffningsvärden
andelar i bostadsrättsföreningar – –
Ullna golf – 700
avyttring Ullna golf 2) –700 –

–700 700

Utgående redovisat värde
andelar i bostadsrättsföreningar – –
Ullna golf – 700

– 700

1)   3 500 aktier till ett kvotvärde av 350 seK. aktierna värderas inte till verkligt värde. 
Undantaget enligt IFrs 7 p. 29 tillämpas.

2)  Försäljning 3 500 aktier Ullna golf.

not 63    KaPitalFörsäKringar
Moderbolaget

121231 111231
Belopp vid årets ingång – –
årets inköp 93 –
belopp vid årets utgång 93 –

not 64    KortFristiga ForDringar hos  
oCh sKUlDer till KonCernbolag 

Moderbolaget

121231 111231
omsättningstillgångar
Övriga fordringar, ej räntebärande 498 18 216
summa 498 18 216

Moderbolaget

121231 111231
Kortfristiga skulder
Övriga skulder, ej räntebärande 58 072 85 937
summa 58 072 85 937

not 65    öVriga ForDringar 
Moderbolaget

121231 111231
Mervärdesskatt 231 615
skattekonto 4 513 5 208
summa 4 744 5 823

not 60   anDelar i intresseFöretag
Moderbolaget

 121231  111231
Ingående balans – –
Förvärv 50 –
resultatandel – –
Utgående balans 50 –

specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i dotterföretag
bokfört värde i moderbolaget

antal andelar/
aktier

nom. värde
KseK

Kapital- och
röstandel,% 12-12-31 11-12-31

Jv Intellecta Propeople aB 500 50 50 50 –
50 –

Uppgifter om intressebolagets organisationsnummer och säte
org.nr säte land

Jv Intellecta Propeople aB 5564401478 stockholm sverige

not 59    lÅngFristiga ForDringar  
hos KonCernbolag

Moderbolaget

121231 111231
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga fordringar, ej räntebärande – 21 242
summa – 21 242
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not 66    FörUtbetalDa KostnaDer  
oCh UPPlUPna intäKter 

Moderbolaget

121231 111231
Förutbetalda hyror 1 517 1 493
Förutbetald leasing – 18
Underhållsavtal maskiner och datorer 184 336
Förutbetalda pensionskostnader 262 46
Övriga poster 496 331
summa 2 459 2 224

not 67    Kassa oCh banK 
Moderbolaget

121231 111231
Kassa och bank 14 799 40 126
summa 14 799 40 126

I kassaflödesanalysen inkluderar likvida medel kassa och banktillgodo
havanden.

not 68   aKtieKaPital

antal utgivna aktier 31 december 2012 uppgår till 4 258 199 stycken med ett kvotvärde om 1,5. aktiekapitalet och antalet aktier har förändrats på följande sätt 
sedan 1999 enligt nedanstående:

År händelse antal aktier
ökning av 

aktiekapital aktiekapital
1999 antal aktier 1 september 1999 3 370 549 5 055 823
2000 apportemission 4 188 269 1 226 580 6 282 403
2001 apportemission 4 239 115 76 269 6 358 672
2002 apportemission 4 258 199 28 626 6 387 298
2003 – 4 258 199 6 387 298
2004 – 4 258 199 6 387 298
2005 – 4 258 199 6 387 298
2006 – 4 258 199 6 387 298
2007 – 4 258 199  6 387 298
2008 – 4 258 199 6 387 298
2009 – 4 258 199 6 387 298
2010 – 4 258 199 6 387 298
2011 – 4 258 199 6 387 298
2012 antal aktier 31 december 2012 4 258 199 6 387 298

Utgivna aktier i moderbolaget består av både a och Baktier. en aaktie medför 10 röster och en Baktie en röst. 
Fördelningen mellan a och Baktier var enligt nedanstående tabell per den 31 december 2012.

aktieslag röstvärde
antal utestående 

aktier
a 10  256 000
B  1 4 002 199

4 258 199

not 69    obesKattaDe reserVer 
Moderbolaget

121231 111231
ackumulerad skillnad mellan bokförda  
avskrivningar och avskrivningar utöver plan 490 829
Periodiseringsfonder 44 842 44 842
summa 45 332 45 671
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not 70    aVsättning För Pensioner

Företagets pensionsplaner framgår av den beskrivning som finns i koncernens 
not 35.

åtagaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i sverige 
tryggas genom en försäkring i alecta. enligt ett uttalande från redovisnings
rådets akutgrupp, Ura 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar 
flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2012 har koncernen inte haft tillgång till 
information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbe
stämd plan. Pensionsplanen enligt ItP som tryggas genom en försäkring i alecta 
redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. årets avgifter för pensionsförsäk
ringar som är tecknade i alecta uppgår till 2 369 (1 292) KseK. alectas över
skott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. vid utgången 
av 2012 uppgick alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsgraden 
till 129 (113) procent. den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknads
värdet på alectas tillgångar i procent av försäkringsåtaganden beräknade enligt 
alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer 
med Ias 19.

Pensionskulden för moderbolaget beräknas i enlighet med tryggandelag
stiftningen och PrI:s stadgar. Pensionsskulden enligt FPg:s allmänna försäk
ringsvillkor §13 redovisas därmed som en avsättning för pensioner.

Följande tabell förklarar pensionsskuldens utveckling:

Moderbolaget

121231 111231
redovisat belopp vid årets början 6 145 5 638
nya avsättningar 343 603
Ianspråktaget belopp –99 –96
belopp vid årets utgång1) 6 389 6 145

1) Pensionsskulden har övertagits av dotterbolaget Ineko aB per 20130101.

Moderbolaget

avsättningar enligt tryggandelagen 120101–
121231

110101–
111231

FPg/PrIpensioner 343 603
Övriga (alecta) 2 369 1 292
avsättningar utanför tryggandelagens regelverk 2 015 1 818
summa 4 727 3 713

not 71   UPPlÅning
bokfört värde Marknadsvärde1)

Moderbolaget, KseK 121231 111231 121231 111231
Kortfristiga finansiella skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 23 524 30 797 23 524 30 7971)

summa kortfristiga finansiella skulder 23 524 30 797 23 524 30 797

långfristiga finansiella skulder
långfristiga skulder till kreditinstitut > 1 år < 5 år 2 183 25 707 2 183 25 707
långfristiga skulder till kreditinstitut > 5 år – – – –
summa långfristiga finansiella skulder 2 183 25 707 2 183 25 7072)

summa finansiella skulder 25 707 56 504 25 707 56 504

1)  verkligt värde för kortfristiga lån bedöms vara lika med bokfört värde eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.
2)  verkligt värde för långfristiga skulder bedöms vara lika med bokfört värde då det träffade avtalet med banken avser rörlig ränta.

lån nominellt belopp bokfört värde ränta 3)   effektiv ränta Förfall
lån 20 000 3 889 3,65 3,65 20150331
lån 80 000 21 818 4,85 4,85 20131231
summa 100 000 25 707 4,67 4,67

3)  räntan är baserad på det träffade avtalet med swedbank. räntan är rörlig och utgår från styrräntan med tillägg för bankens räntemarginal.
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not 72    öVriga lÅngFristiga sKUlDer
Moderbolaget

121231 111231
Övriga långfristiga skulder 5 0001)  10 0001)

summa 5 000 10 000

1)  Beloppet i sin helhet avser långfristg del av den fasta  och villkorade köpeskillingen 
om totalt 13 000 KseK för aktierna i Bodén & co Kommunikation aB.

not 73    öVriga KortFristiga sKUlDer 
Moderbolaget

121231 111231
skatt på personalens löner 661 464
Mervärdesskatt 1 242 1 242
tilläggsköpeskilling avseende dotterbolag 5 055 2 003
Övriga kortfristiga skulder 500 89
summa 7 458 3 798

not 74    UPPlUPna KostnaDer oCh 
FörUtbetalDa intäKter 

Moderbolaget

121231 111231
Förutbetalda intäkter 1 878 –
Upplupna räntekostnader 255 735
Upplupna löner 1 571 –
Upplupna semesterlöner 1 893 1 500
Upplupna sociala avgifter 1 460 830
Upplupna pensionskostnader 326 –
Upplupen löneskatt 1 136 897
Upplupna revisionsarvoden 22 38
Övriga upplupna kostnader 1 872 4
summa 10 413 4 004

not 75    ställDa säKerheter För  
sKUlDer till KreDitinstitUt 

Moderbolaget

121231 111231
Företagsinteckningar – –
aktier i rewir aB, 1 000 st – –
summa – –

Företagsinteckningar om – (–) MseK och samtliga aktier i rewir aB utgör säker
het till kreditgivarna för checkräkningskredit om 63,0 (63,0) MseK och totalt 
upptagna lån om 25,7 (56,5) MseK. 

Per den 31 december 2012 uppgick låneskulden, inkl utnyttjad check
räkningskredit, till 25,7 (56,5) MseK .

not 76    ansVarsFörbinDelser 
Moderbolaget

121231 111231
Övriga ansvarsförbindelser 126 123
summa 126 123

not 77    jUstering För Poster  
soM inte ingÅr i KassaFlöDet 

Moderbolaget

120101– 
121231

110101– 
111231

avskrivningar 1 061 884
reavinst/förlust vid försäljning av 
 finansiella anläggningstillgångar –50 –
erhållet koncernbidrag –23 178 –61 866
lämnat koncernbidrag 22 838 14 133
Upplupen, ej betald intäktsränta – –70
Upplupen ej betald kostnadsränta 255 735
nedskrivning av andelar i koncernföretag 20 000 11 000
Förändring av pensionsskuld 244 507
summa 21 170 –34 677

not 78    FörVärV aV Dotterbolag 
Moderbolaget

120101– 
121231

110101– 
111231

anskaffningskostnad för aktier i:
Bodén & co Kommunikation aB –2 500 –
Ineko aB (f.d. ekotryck redners aB)1) –2 118 –2 909
summa –4 618 –2 909

1)  se not 43
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Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar är 
föremål för fastställande på årsstämman den 16 maj 2013.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovis-
ningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisan-
de bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande 

bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättel-
sen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt 
över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncer-
nen står inför.

Stockholm den 4 april 2013 

Richard Ohlson
Ordförande

 Claes Dinkelspiel Lars Fredrikson pål hodann
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 
 Gunnar Mannerheim Carola Määttä Leila Swärd Ramberg
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Yann Blandy
Vd och koncernchef 

 
Vår revisionsberättelse har avgivits den 4 april 2013

 Lars Wennberg Madeleine Endre
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
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raPPort oM ÅrsreDoVisningen  
oCh KonCernreDoVisningen
vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisning
en för Intellecta aB (publ) för år 2012 och granskat sidorna 3–53.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
 årsredovisningen och koncernredovisningen
det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt års
redovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt International Financial reporting standards, såsom de 
antagits av eU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller på fel.

revisorns ansvar
vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo
visningen på grundval av vår revision. vi har utfört revisionen enligt 
International standards on auditing och god revisionssed i sverige. 
dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisning
en och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och kon
cernredovisningen. revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. vid denna riskbedömning beaktar revi
sorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. en 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrel
sens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo
visningen och koncernredovisningen.

vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt
visande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 
31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upp
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent
liga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kas
saflöden för året enligt International Financial reporting standards, 
såsom de antagits av eU, och årsredovisningslagen. Förvaltnings
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis
ningens övriga delar.

vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

raPPort oM anDra KraV enligt lagar oCh  
anDra FörFattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffan
de bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Intellecta aB (publ) för år 2012.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar
det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

revisorns ansvar
vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt
ningen på grundval av vår revision. vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i sverige.

som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 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 

revIsIonsBerättelse

till årsstämman i intellecta ab (publ), org nr 556056-5151
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styrelse ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolags ordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 4 april 2013

 Lars Wennberg  Madeleine Endre
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAppORTEN 

REVISORS YTTRANDE OM 
BOLAGSSTYRNINGSRAppORTEN 
Till årsstämman i Intellecta AB (publ), org.nr 556056-5151

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för 
år 2012 på sidorna 73–77och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läs-
ning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har till-
räcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade 
genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och 

en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att 
dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Stockholm den 4 april 2013

 Lars Wennberg  Madeleine Endre
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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aktiens årliga omsättningshastighet
årlig omsättning av aktier i förhållande till genomsnittligt antal aktier, 
inkl. utspädning, exkl. återköpta egna aktier.

andel riskbärande kapital 
Justerat eget kapital plus uppskjutna skatteskulder och minoritets
intressen i förhållande till balansomslutning.

antal årsanställda
totala antalet närvarotimmar senaste tolvmånadersperioden 
 dividerat med normal årsarbetstid i respektive land.

börskurs
senast noterade betalkurs per 31 december för aktie serie B bundna.

Direktavkastning
Utdelning per aktie i förhållande till börskursen vid räkenskapsårets 
slut.

ebitDa (earnings before interest, taxes, depreciation and 
 amortization)
rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av 
 immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar.

ebitDa per share (earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization per share)
resultat före avskrivningar och finansnetto dividerat med antalet 
aktier.

Förädlingsvärde per anställd
rörelseresultat före avskrivningar och personalkostnader i 
 förhållande till medeltal anställda

genomsnittligt antal aktier
antal aktier vid varje månads utgång dividerad med tolv. 

justerat eget kapital
redovisat eget kapital ökat med 73,7 procent av obeskattade 
 reserver exklusive minoritetsintressen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
resultat efter finansiella poster minus betald skatt, justerat för 
 poster som inte ingår i kassaflödet (bl.a av och nedskrivningar som 
belastat resultatet jämte kapitalvinster/förluster vid försäljning av 
inventarier) och förändringar i rörelsekapitalet.

Kassaflöde per aktie
årets kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

nettoskuld
räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

nettoskuld/ ebitDa
räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till rörelse
resultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella 
tillgångar och materiella anläggningstillgångar. 

nettoskuldsättningsgrad
räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i relation till 
redovisat eget kapital.
 
P/Ce-tal (price/cash earnings ratio)
Börskursen vid räkenskapsårets slut i förhållande till eBItda per 
aktie. 

P/e-tal (price/earnings ratio)
Börskursen vid räkenskapsårets slut i förhållande till vinst per aktie 
efter full skatt.

P/jeK-tal (price/justerat eget kapital)
Börskursen vid räkenskapsårets slut i förhållande till justerat eget 
kapital per aktie.

P/s-tal (price/sales ratio)
Börskursen vid räkenskapsårets slut i förhållande till netto
omsättning per aktie.

riskbärande kapital 
Justerat eget kapital plus uppskjuten skatteskuld.

räntabilitet på eget kapital
resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

räntabilitet på sysselsatt kapital
resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i 
 förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital, vilket är balans
omslutning minskat med icke räntebärande rörelseskulder (inklu
sive 26,3 procent av obeskattade reserver). då pensionsskulden inte 
räknas som räntebärande skuld betraktas, i detta nyckeltal, ränte
delen i ökningen av pensionsskulden som en rörelsekostnad. 

deFInItIoner
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deFInItIonerdeFInItIoner

räntabilitet på totalt kapital
resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i 
 förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

räntebärande skulder
externa lån inklusive lån hänförliga till finansiell leasing. avsättning 
för pensioner räknas ej som räntebärande skuld.

rörelsemarginal
resultat efter av och nedskrivningar i förhållande till netto
omsättning.

räntetäckningsgrad
resultat efter avskrivningar ökat med finansiella intäkter i 
 förhållande till finansiella kostnader.

skuldsättningsgrad
räntebärande skulder med avdrag för finansiella räntebärande 
 tillgångar i relation till eget kapital.

soliditet
Justerat eget kapital plus minoritetsintressen i förhållande till 
balansomslutning.

substansvärde
Motsvarar koncernens eget kapital.

sysselsatt kapital
totala tillgångar minskade med likvida medel och icke räntebärande 
skulder.

totalavkastning
Utdelning ökad med värdetillväxt per aktie (skillnaden mellan 
 utgående och ingående börskurs per aktie under verksamhetsåret) i 
förhållande till börskursen vid räkenskapsårets slut.

Vinstmarginal
resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning.

Vinst per aktie efter full skatt
resultat efter finansnetto med avdrag för full skatt dividerat med 
genomsnittligt antal aktier.

Vinst per aktie efter schablonskatt
resultat efter finansnetto med avdrag för schablonskatt dividerat 
med genomsnittligt antal aktier.

Vinst per aktie efter utspädning
resultat efter finansnetto med avdrag för full skatt dividerat med 
genomsnittligt antal aktier justerat med de aktier som kan tillkomma 
vid full konvertering samt utspädningseffekten avseende köpoptio
nerna. Utspädningseffekten på köpoptionerna uppstår när nuvärdet 
av teckningskursen är lägre än stamaktiernas verkliga värde. effek
ten framkommer som skillnaden mellan antalet aktier som inne
havarna av köpoptionerna har rätt att teckna och det antal aktier 
 värderat till verkligt värde som denna teckningslikvid motsvarar.

Återköp egna aktier i aktiedata
vid beräkning av de nyckeltal som beräknas utifrån antalet aktier i 
genomsnitt har återköpta aktier exkluderats med hänsyn tagen till 
innehavstiden. 
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FeM år I saMMandrag

MseK 2012 2011 2010 2009 2008
resultaträkningar i sammandrag 
nettoomsättning 613,4 687,1 681,6 681,3 561,5
tillväxt, % –10,7 0,8 0,05 21,3 21,2
Intäkter 619,6 735,9 691,1 681,3 588,0
avskrivningar –26,8 –30,4 –31,3 –31,8 –19,9
eBItda 10,8 75,1 79,9 60,8 67,0
rörelseresultat (eBIt) –67,7 33,7 38,7 29,1 47,1
Finansiella poster –2,8 –2,7 –1,9 –1,6 1,1
resultat före skatt –70,5 31,0 36,8 27,5 48,2
varav engångsposter2) –77,1 28,6 17,3 –8,6 –2,1
resultat före skatt och engångsposter 6,6 2,4 20,0 36,1 50,3
resultat efter skatt –52,7 20,2 23,7 19,9 35,3

balansräkningar i sammandrag
goodwill 183,2 201,9 210,8 218,7 166,6
Övriga anläggningstillgångar 95,2 142,5 141,2 153,4 134,3
varulager och pågående arbeten 58,8 57,2 49,9 46,8 53,4
Kundfordringar 97,7 104,6 110,1 99,5 114,4
Övriga kortfristiga fordringar 29,2 26,0 25,9 20,5 27,4
likvida medel, inkl kortfristiga placeringar 17,2 42,5 17,7 20,6 28,6
Justerat eget kapital 161,7 223,8 214,7 197,5 190,7
räntebärande skulder 76,9 115,5 136,4 68,5 59,0
Icke räntebärande skulder 242,7 235,4 204,5 293,3 275,0
Balansomslutning 481,3 574,7 555,6 559,5 524,7
nettoskuld 59,7 73,0 118,7 47,9 30,4

Kassaflöde i sammandrag
Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,8 92,9 63,2 110,2 70,8
årets kassaflöde –25,4 24,9 –3,0 –8,0 –13,3

investeringar
Bruttoinvesteringar inkl finansiell leasing 9,7 35,9 22,8 113,1 153,5

FeM år I saMMandrag1)
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FeM år I saMMandrag

MseK 2012 2011 2010 2009 2008
nyckeltal
soliditet, % 33,6 38,9 38,7 35,3 36,3
nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,37 0,33 0,55 0,24 0,16
nettoskuld / eBItda 5,39 0,97 1,49 0,79 0,45
skuldsättningsgrad, ggr 0,48 0,52 0,63 0,35 0,31
räntetäckningsgrad –15,2 6,1 11,0 11,3 22,1
rörelsemarginal, % –11,0 4,9 5,7 4,3 8,4
vinstmarginal, % –11,4 4,5 5,4 4,0 8,6
räntabilitet på eget kapital, % –27,4 9,2 11,5 10,2 20,5
räntabilitet på totalt kapital, % –12,6 6,5 7,1 5,5 11,9
räntabilitet på sysselsatt eget kapital, % –23,1 10,6 12,9 11,5 23,1
andel riskbärande kapital, % 38,1 45,5 45,1 40,8 41,7
Koncernen, medelantal anställda 393 443 453 452 393
varav AO Intellecta Consulting 179 210 204 167 148
varav AO Intellecta Infolog 199 219 235 272 232
Koncernen, antal anställda vid periodens utgång 385 441 455 435 482
varav AO Intellecta Consulting 174 212 216 172 183
varav AO Intellecta Infolog 196 215 225 249 285

1) För definitioner se sid 60.
2) För 2010 ingår även reavinster om 0,5 MseK. detta är en förändring jämfört med avgiven årsredovisning för 2010.
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aFFärsMässighet, FleXibilitet oCh engageMang
Medarbetarna i Intellecta strävar alltid efter att hitta den lösning som 
på bästa sätt stödjer kundens affär. detta är kärnan i vår filosofi. vårt 
mål är att öka kundnöjdheten genom att ständigt försöka överträffa 
våra kunders förväntningar. I en föränderlig omvärld som ständigt 
ändrar våra kunders förutsättningar innebär det att vi hela tiden 
måste ligga steget före. det gäller både hur vi utvecklar våra erbju
danden, och hur vi hanterar enskilda kundsituationer.

MedarBetarna och nätverKet –  
en KUndorIenterad FÖretagsKUltUr
Våra strategiska tillgångar inkluderar vårt nätverk, våra medarbetare och vårt namn. En viktig strategisk tillgång är vårt breda nätverk som 
hjälper oss att rekrytera de rätta talangerna till bolagen inom koncernen samt identifiera intressanta investeringsmöjligheter. Vi arbetar 
 kontinuerligt med att utveckla vårt starka varumärke och nätverk. I en verksamhet som vår är det en självklarhet att medarbetarna är den 
främsta framgångsfaktorn. Det är deras engagemang och kompetens som gör det möjligt att ständigt leverera det kundvärde, som i slutänden 
också blir aktieägarvärde. 
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MedarBetarna och nätverKet –  en KUndorIenterad FÖretagsKUltUr

engagemang skapas i miljöer där man kan påverka det man gör 
till det bättre, samtidigt som man utvecklas som person och yrkes
människa. ett lyhört företagsklimat, där synpunkter och goda idéer 
blir tillvaratagna,kännetecknar därför Intellecta. vi strävar efter att 
arbeta i en platt organisation där den enskilda individen lyfts fram och 
ges ansvar. vi eftersträvar samtidigt en balans mellan den kollektiva 
insatsen, där stora och tunga uppdrag kräver lojalitet medarbetare 
emellan, och den individuella prestationen. vi vill driva fram stjärnor 
genom att stärka och utveckla våra medarbetare. vi har stjärnor på 
alla områden – i alla led av värdekedjan. de måste alla få lysa klart. 

attraKtiV arbetsgiVare
För att vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagera
de medarbetare arbetar Intellecta med både kompetensutveckling 
och en motiverande arbetssituation som skapar engagemang och 
trivsel. drivkraft och lust ger oss en utgångspunkt för att bygga 
 kreativa och effektiva organisationer. Medarbetare har en inneboende 
tendens att söka sig till nyheter och utmaningar, att utvidga och utöva 
sin förmåga att utforska och att lära. Koncernen satsar på att utveck
la och förbättra inre motivation genom att skapa engagemang, starkt 
deltagande i verksamheten, påverkan samt att använda sig av tydliga 
värdegrunder som är gemensamma för hela koncernen. den platta 
organisationen gör att varje medarbetare har tydliga ansvars
områden med frihet inom respektive område, vilket innebär goda 
utvecklingsmöjligheter. För att stärka intresset för som attraktiv 
arbetsplats och säkra återväxten, både internt och externt, satsar 
Intellecta också på jämställdhet och mångfald, hälsa och balans, 
 trainee och lärlingsplatser samt kompetensutveckling. Medarbetar
samtal genomförs årligen med alla medarbetare för att sätta och 
följa upp mål samt fastställa behovet av kompetensutveckling. 
 Intellecta arbetar med friskvård genom friskvårdsbidrag samt 
 erbjuder regelbunden företagshälsovård. Medarbetarna i koncernen 
träffas regelbundet för att höja kunskaperna, utbyta erfarenheter och 
öka gemenskapen i koncernen.

VÅr KUltUr styr VÅrt ageranDe
Intellecta vill ha stolta och engagerade medarbetare som arbetar 
utifrån koncernens gemensamma kärnvärden, i en samverkande och 
affärsdriven organisation.

en stark och tydlig företagskultur är av vikt för att vi ska kunna 
uppnå vår vision och våra mål. vi arbetar med att ständigt utveckla 
vår företagskultur. Basen i detta arbete utgörs av våra kärnvärden. 
att vårda en levande och gemensam värdegrund är centralt för att nå 
framgång. det gäller både för att etablera en kundorienterad före
tagskultur och för att utveckla ledarskap och attityder som stärker 
affärsmannaskapet. de värderingar som besjälar organisationen och 
driver den framåt i enlighet med mission och vision är enligt följande: 
1) Mod, 2) Omtanke, 3) Resultat och 4) Passion. vi arbetar efter att 
ständigt utvecklas och skapa en attraktiv men lönsam arbetsplats 
som ytterst skapar värdetillväxt för aktieägarna. 

Mod
vi vill ständigt utmana, ifrågasätta, prova, våga och flytta gränser för 
att skapa nytt.

omtanke
Intellecta är en personlig, prestigelös och välkomnande mötesplats. 
vår omtanke går även utanför den direkta verksamhetens gränser.

resultat
vi är en målinriktad organisation som drivs av att åstadkomma mät
bara affärsmässiga resultat för våra uppdragsgivare – och därmed 
också för oss själva.

Passion
våra uppdragsgivare inspirerar oss att göra vårt yttersta. vi är både 
experter och eldsjälar, vilket märks bland annat genom att våra bolag 
räknas som topp tre inom sina områden.

KoMPetensUtVeCKling oCh erFarenhetsUtbyte
I Intellecta bedrivs kompetensutveckling både i intern och extern regi.

rätt person, på rätt plats, vid rätt tidpunkt är en förutsättning för 
alla framgångsrika företag, inklusive vårt. Kontinuerlig kompetens
utveckling är en förutsättning för att kunna säkra och vidareutveckla 
Intellectas ställning på marknaden. För att kunna rekrytera och 
behålla rätta medarbetare lägger vi stor vikt vid att skapa en attraktiv 
arbetsplats med fokus på kompetens, professionalism och kvalitets
medvetande. vi utvärderar regelbundet våra medarbetare för att 
säkerställa att vi presterar rätt saker och att vi har den rätta sam
mansättningen av kompetenser. Kundernas krav och förväntningar 
ökar ständigt, samtidigt som konkurrensen om duktiga medarbetare 
ökar, speciellt om dem med specifik spetskompetens. vi tror också 
på ”learning by doing”. Mindre erfarna medarbetare får under ledning 
av erfarna kolleger successivt ökat ansvar i olika projekt och uppdrag. 
närheten till kolleger med andra kunskaper, kontakter och erfaren
heter bidrar till den egna utvecklingen, vilket kommer såväl individen 
som företaget till del. att få arbeta tillsammans med ledande kompe
tenser inom varje disciliplin bidrar till att göra Intellecta till en myck
et attraktiv arbetsgivare. 

 strategin är att primärt bygga på egna resurser i uppdragen, 
samt att vid mycket speciella uppdrag och vid perioder av mycket hög 
beläggning arbeta med fast kontrakterade frilansmedarbetare.

 Behovet av löpande utveckling av vår kompetens säkerställs 
 också genom externa och interna utbildningar som utformas som 
individuella utvecklingsprogram eller som bredare seminarier eller 
kurser.

 Kompetensbehovet identifieras och behovsanpassas baserat på 
kundkrav, omvärldsförändringar, teknikutveckling och de åter
kommande personalsamtal som löpande genomförs. Intellecta 
 driver dessutom en egen omfattande kundutbildningsverksamhet, i 
form av seminarier, där många medarbetare deltar både som lärare 
och elever.

oliKheter sKaPar DynaMiK
Mångfald skapar en dynamisk och mer kreativ arbetsplats. våra 
medarbetare har därför en mångfald vad gäller nationalitet, ålder, 
kön, kompetens och bakgrund.



66    årsredovIsnIng 2012 Intellecta aB (publ)

MedarBetarna och nätverKet –  en KUndorIenterad FÖretagsKUltUr

goD ÅlDersFörDelning oCh balans Mellan 
KVinnor oCh Män
Företagen inom Intellecta eftersträvar en jämn spridning ålder
mässigt mellan medarbetarna samt en balans mellan kvinnor och 
män. I huvudsak är denna målsättning uppnådd. totalt uppgick antalet 
anställda till 385 (441) vid årets utgång. Medelantalet anställda upp
gick till 393 (443). Utav dessa var 38 (39) procent kvinnor. genom
snittsåldern var 45 (42) år för kvinnor och 44 (45) för män. 
Personal omsättningen uppgick till 21,0 (12,0) procent till följd av 
anpassning av verksamheten till den rådande konjunkturen. Före
tagen inom Intellecta arbetar aktivt för att skapa en positiv och stimu
lerande arbetsmiljö, som inte ger upphov till några arbetsrelaterade 
skador eller sjukdomar. Utmaningar att hantera är stress vid lång
variga beläggningstoppar, samt förslitningsskador som kan uppstå 
vid ensidigt arbete framför datorer. sjukfrånvaron var under året 2,1 
(2,1) procent.

löner oCh inCitaMent – ”Pay For PerForManCe”
Företagen inom Intellecta har ersättningspolicys som är uppbyggda 
med syftet att attrahera och behålla medarbetare med de kvaliteter 
som är nödvändiga för att behålla positionen som ledande bolag inom 
kommunikations och publiceringsmarknaden samt att motivera 
medarbetarna att uppnå den prestationsnivå som krävs för att skapa 
en uthållig tillväxt. vi erbjuder marknadsmässig och konkurrens
kraftig totalersättning som gör att rätt medarbetare kan rekryteras 
och behållas.

de bonusprogram som finns i koncernen, för bolagschefer och 
andra nyckelmedarbetare, är alla baserade på ”pay for performance”. 
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att MÖta KUndernas KvalItets  och MIlJÖKrav

att MÖta KUndernas KvalItets  
och MIlJÖKrav
KValitets oCh MiljöKraV FrÅn KUnDer oCh 
oMVärlD
På Intellecta arbetar vi utifrån en ansvarstagande och effektiv syn på 
resursanvändning. vi har en hög medvetenhet och en helhetssyn på 
klimat och miljöfrågor. detta visar sig i vår kommunikation externt 
och i relationen till våra kunder och samarbetspartners.

det vi ofta värderas utifrån är vår förmåga att möta våra kunders 
krav avseende såväl dagliga leveranser men också att ha en lång
siktig utveckling tillsammans, för att hitta lösningar som gynnar både 
våra och våra kunders affärer i kombination med en långsiktig tanke 
med avseende på hållbarhet.

den verksamhetspolicy vi fastslagit kan sammanfattas med att 
våra kunder ska känna trygghet i att lägga sina uppdrag hos oss. en 
trygghet som främst skapas genom att våra kunders förväntningar 
uppfylls i varje projekt – avseende leveranskvalitet, leveranstid, 
miljö krav och kostnad. alla verksamheter inom affärsområdet 
 Infolog har under året bedrivit sin verksamhet med fortsatt höga 
ambitioner gällande miljö och kvalitet och är sedan länge certifierade 
mot bl a Iso 9001 och Iso 14001.

sen föregående år har vi sett rejäla förbättringar i våra miljönyck
eltal som beror på att 2011 års samgående mellan verksamheterna i 
solna och årsta nu helt slagit igenom. de förväntade synergierna 
 avseende inköp och energiförbrukning har slagit väl ut med tydliga 
förbättringar i samtliga av våra miljönyckeltal. tydligast syns det i 
energiförbrukningen, där energiåtgången minskat med nästan 
1000 kWh på ett år pga. sammanslagningen. nedanstående nyckeltal 
är Makulatur, voc* samt energiåtgång, relaterat till pappersomsätt
ningen.

MiljönyCKeltal
 2012 2011 2010
Makulatur 21% 29% 22% ton makulatur / ton inköpt papper
voc* 3,96 4,70 4,20 Kg voc / ton produkt
energiåtgång 1 324 1 585 1 530 kwh / ton produkt

* voc =  lättflyktiga lösningsmedel, främst Isopropanol som används för fuktvatten i 
 offsetprocessen. 

vår totala energiförbrukning kommer från el, och är en svensk miljö
mix, en blandning mellan vattenkraft och kärnkraft. denna ger upp
hov till 170 g co2 per kWh. vår energiförbrukning på 4 020 673 kWh 
ger således en co2 påverkan på 684 ton vilket är en minskning av 
utsläppen med 166 ton co2 mot fg. år. denna minskning är en direkt 
följd av samgåendet mellan verksamheterna i solna och årsta.

vårt kvalitets och miljöarbete stannar inte internt utan vi hjälper 
även våra kunder med kunskap, verktyg och tjänster för att öka effek
tivitet och precision i deras interna processer för att skapa, publicera, 
lagra och distribuera information. det ger ofta utdelning i form av 
kvalitets och miljövinster i kundens egen organisation. 

Under 2012 har vårt kvalitetsarbete fortsatt att utvecklas. 
 Intellecta fortsätter en lång tradition av att erhålla vinster i svenska 
Publishingpriset med två prestigefulla priser för bästa rapport 
 (tidskriften nyckeln till svenska Kyrkan) och bästa personaltidning 
(tidningen aktum för Umeå Universitet). Priserna är ett kvitto på den 
höga nivå som våra kreativa verksamheter befinner sig på.

Inom miljöområdet har affärsområdet Infolog 2012 producerat 
ett stort antal Fsccertifierade produkter inom ramen för certifika
ten hos Ineko. Fsc, Forest stewardship counsil, är en certifiering för 
att garantera att papperet i produkten kommer från hållbart odlad 
skog enligt Fsc’s kriterier.

 
ansVarFUll oCh eFFeKtiV KoMMUniKation
våra konsultverksamheter har som ledstjärna att hålla hög kvalitet i 
varje process – målet med våra projekt är en verkningsfull och mål
gruppsanpassad kommunikation för våra kunder. det är något som 
genomsyrar alla typer av uppdrag, från strategisk rådgivning till 
 införande och realisering av olika kommunikationsinsatser.

löPanDe UtVeCKling – en FraMgÅngsFaKtor
vårt interna arbete vässas kontinuerligt genom att vi tillför och 
utvecklar ny kompetens. vår kultur präglas av en öppenhet till 
 förändring samt en vilja och förmåga att lära av varandra in om 
 koncernen. vi strävar alltid efter att upptäcka eventuella brister så 
tidigt som möjligt för att minimera risken att de når kund. vi följer 
även löpande upp ett antal interna kvalitets och miljöparametrar 
som t.ex. pappersmakulatur, förbrukning av lättflyktiga kemikalier 
och energiförbrukning.

sÅ syns VÅrt MiljöengageMang
ett flertal av våra kunder vill att deras miljöengagemang ska synas på 
trycksakerna genom en miljömärkning med svanen eller Fsc. 
 Kriterierna för svanen hjälper oss även i vårt löpande miljöarbete 
genom att mindre miljöbelastande papperssorter och kemikalier 
premieras. Fsc kraven hjälper oss att ställ krav på pappers
leverantörerna och skogsbruken. våra Iso 9001 och Iso 14001 
 certifieringar ger struktur och stadga åt vår verksamhetsstyrning. 
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oMVärlDsrisKer
den största omvärldsrisken för företagen inom Intellectakoncernen 
är generella och breda konjunkturnedgångar, som medför minskad 
efterfrågan på nästan samtliga tjänster och produkter som Intellecta
bolagen tillhandahåller. För både konsultbolagen och bolagen verk
samma inom tryck och distribution innebär konjunktursvackor såväl 
pressade priser som nedgång i efterfrågan. särskilt tjänster som för 
kunderna är av mindre tvingande karaktär, samt kommunikativa 
nysatsningar, har historiskt drabbats hårdare när de ekonomiska 
tiderna blir sämre. Inom tryckeriverksamheten är till exempel 
svängningarna i efterfrågan tydligare när det gäller reklamtryck och 
tryck av finansiella prospekt avseende börsnotering, uppköp eller 
samgående. tjänster och produkter som är regelbundet återkom
mande eller som kunderna på grund av lagar eller andra regelverk 
måste prestera, brukar däremot inte påverkas negativt i samma 
utsträckning. det senare gäller till exempel årsredovisningar och 
kundtidningar. även påtagliga lönsamhetsnedgångar inom enskilda 
branscher kan påverka efterfrågan negativt inom såväl konsultrörel
sen som Infologverksamheten.

stor påverkan på lönsamheten för Intellectabolagen har påtaliga 
förändringar i kundernas efterfrågebeteende. dessa kan ske snabbt 
eller under en mer utdragen tidsperiod och har ofta sitt ursprung i 
tekniska framsteg och därav följande förändringar i konsumentvanor. 
det tydligaste exemplet är etableringen av webbmediet som en de 
factostandard för en ökande andel kommunikation under den senas
te 15årsperioden. detta tekniksprång innebär i vissa fall minskad 
efterfrågan på tryckta kommunikationsenheter, men också krav från 
uppdragsgivarna att Intellectaföretagen ska kunna tillhandahålla 
tjänster och produkter inom såväl tryck som webb. Förbättrad och 
mer användarvänlig teknik har också inneburit att enklare layout
tjänster numera kan utföras av kunderna eller av lokala produktions
byråer till mycket låg kostnad. denna utveckling har fått till följd att 
Intellecta fått vidkännas en kraftig nedgång i efterfrågan på den typen 
av tjänster.

intelleCtas hantering aV oMVärlDsrisKer
omvärldsrisker hanteras inom Intellectakoncernen genom en 
diversi fiering av tjänsteutbudet, en ständig vidareutveckling av 
 tjänster och produkter, ett aktivt arbete för att hålla nere kostnader 

samt en strävan att ha en jämn fördelning mellan olika branscher 
samt mellan privat och offentlig sektor i kundstocken. Intellectas 
policy är att ingen enskild kund ska representera mer än fem procent 
av koncernens totala omsättning. 

generellt eftersträvar Intellectabolagen en partnerliknande 
relation med uppdragsgivarna för att snabbt kunna identifiera och 
tillmötesgå nya kommunikationsbehov och krav. närheten till kun
derna är avgörande för utvecklingen av nya tjänster och produkter – 
ett arbete som pågår kontinuerligt i alla delar av koncernen.

I det löpande uppdragen arbetar de enskilda bolagen inom kon
cernen aktivt för att uppdragsgivarna ska betrakta Intellecta som en 
långsiktig samarbetspartner snarare än en leverantör av enskilda 
produkter och tjänster. erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer 
visar att en välavvägd mix av tjänste och produkterbjudanden ger en 
större motståndskraft och förmåga att upprätthålla lönsamhetsnivån.

centralt för att kunna motstå efterfrågenedgångar är att hålla 
nere kostnaderna. På Intellecta sker detta genom att målmedvetet 
begränsa overheadkostnader samt genom att centralisera rutiner 
och funktioner antingen på koncernnivå eller på affärsområdesnivå. 
exempel på detta är samlokalisering av verksamheter och upprät
tandet av koncerngemensamma inköpsrutiner. Moderbolaget ansva
rar för centrala funktioner, gemensamma för hela koncernen, i form 
av Ir, risk Management, treasury department, kontrollfunktion, 
affärsutveckling, Mergers & acquisitions och strategiska frågor. 
 Intellectas kontrollfunktion har till uppgift att följa upp att interna 
kontrollprocesser efterlevs, följa upp och rapportera in uppgifter om 
koncernens utveckling och avvikelser från satta mål, samt leverera 
underlag för beslut och åtgärder.

VerKsaMhetsrisKer
de huvudsakliga riskerna relaterade till verksamheten är att enskilda 
kunder eller branscher utgör en allt för stor del av uppdragsstocken 
och att en eller flera nyckelmedarbetare slutar och tar med sig viktig 
kompetens och/eller kundrelationer. Framför allt inom konsultverk
samheten står enskilda medarbetare för stora delar av såväl kun
skapskapital som förtroendekapital i relationen till kundföretagen. 
Förlust av ett antal centrala medarbetare, särskilt inom samma 
verksamhetsområde, kan därför ha stor negativ inverkan på lön
samheten.

rIsKer och rIsKhanterIng

Intellectakoncernen är exponerad för ett antal omvärlds- och verksamhetsrisker. Dessa risker har identifierats. Intellectabolagen vidtar 
 kontinuerligt och metodiskt en rad åtgärder för att minimera den inverkan som riskerna kan ha på verksamhet och resultat.  
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intelleCtas hantering aV VerKsaMhetsrisKer
Intellecta undviker så långt möjligt att vara beroende av en eller ett 
fåtal dominerande kunder. det åligger de enskilda bolagens ledningar 
att vidta åtgärder om risknivån stiger på grund av alltför stor expone
ring mot ett fåtal uppdragsgivare.

För att minska de risker som kan uppstå om verksamheten blir 
beroende av ett fåtal nyckelmedarbetare, arbetar Intellectas bolag 
med arbetsgrupper som sätts samman unikt för varje kundprojekts 
behov. detta arbetssätt innebär att det i varje kunduppdrag skapas 
relationer mellan flera av Intellectas konsulter och kundsidan, med 
effekten att kundrelationen inte i lika hög grad bli beroende av en 
enskild konsult.

Inom samtliga koncernbolag pågår en kontinuerlig uppbyggnad 
av strukturkapital i form av dokumentation av metoder, processer, 
arbetsdokument, etc. ett väl dokumenterat strukturkapital minskar 
de negativa effekterna av att en eller flera medarbetare slutar sina 
anställningar. 

Intellectakoncernen strävar generellt efter att attrahera och 
behålla kompetenta medarbetare. erfarenheten visar att den enskilt 
viktigaste faktorn som får medarbetare att stanna på sin arbetsplats 

är kvalificerade och intressanta arbetsuppgifter och en möjlighet att 
själva påverka sin egen utveckling och framtid. Inom konsultverksam
heten finns en decentraliserad organisationsstruktur, som ger 
enskilda medarbetare frihet att utvecklas i sitt yrkesliv. en stor kom
petensbredd – både inom respektive företag och inom koncernen – 
skapar förutsättningar för förkovran och fortsatt lärande. Konsultbo
lagen är förhållandevis stora, vilket ger möjlighet för medarbetarna 
att utvecklas och ”göra karriär” inom det egna företaget. samverkan 
med andra bolag inom affärsområdet eller koncernen ökar utveck
lingsmöjligheterna ytterligare. samtliga företag inom Intellectakon
cernen bedriver också aktiva kompetensutvecklingsprogram, för att 
säkerställa att medarbetarnas kunskaper hela tiden ligger på hög 
nivå.

Många av Intellectas medarbetare kombinerar ett krävande 
kundarbete, som stundtals omöjliggör fasta arbetstider, med ansvar 
för familj och barn. att bidra till att finna fungerande sätt att hantera 
balansen mellan arbete, familjeliv och fritid är ett viktigt sätt för 
 Intellecta som arbetsgivare att behålla nyckelmedarbetare. Före
tagen inom koncernen försöker därför på olika sätt att underlätta för 
medarbetarna, till exempel genom att erbjuda flexibla arbetstider.
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Ledningsgrupp

AffärsenheterAffärsenheter

Affärsområde Consulting Affärsområde Infolog

intellectas organisationsstruktur

organisation
Intellecta bygger, förvaltar och utvecklar en portfölj av ledande 
bolag/verksamheter inom kommunikations och publiceringsmark
naden samt närliggande verksamheter, som tillsammans och var för 
sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett 
mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. verksamheten drivs i två 
affärsområden, konsultrörelsen inom Intellecta consulting och 
tjänster inom grafisk produktion och informationslogistik inom 
 Intellecta Infolog. affärsområdena drivs och utvecklas utifrån sina 
egna förutsättningar och sin egen affärslogik. synergier mellan 
affärsområden tas tillvara genom samarbete i olika kundprojekt. 
affärsområdena och de ingående bolagen ska vidareutvecklas som 
starka självgående enheter genom att hela tiden ligga i framkant 
inom sina discipliner, men de stärks av att vara en del i Intellecta
koncernen. detta visar sig bland annat i antalet gemensamma 
 kunder, som hela tiden ökar. efterfrågedynamiken ser olika ut inom 
olika tjänsteområden. detta har fördelen att svängningar inom 
 enskilda områden dämpas genom Intellectas diversifiering.  Intellecta 
har en ledande marknadsställning inom kommunikations och 
publicerings marknaden.

Intellectas organisationsstruktur utifrån affärsstrukturen inom 
koncernen. 

Dotterbolag MeD starKa VarUMärKen
Intellecta har tio helägda dotterbolag. Inom affärsområdet consul
ting finns sju dotterbolag och inom affärsområdet Infolog finns tre 
dotterbolag. dotterbolagens organisationer inom respektive affärs
område är inte identiska och utgår från marknads och kundbehov. 
varje organisation är platt för att möjliggöra korta beslutsvägar och 
skapa en kundorienterad och handlingskraftig organisation. 
 Intellectas dotterbolag är verksamma under egna namn vilka utgör 
starka varumärken på varje delmarknad. vid val av leverantörer och 
samarbets partner ställs höga krav när det gäller kvalitet, kund
bemötande, service och miljöhänsyn.

MoDerbolag
Moderbolaget Intellecta aB ansvarar för frågor gentemot aktie
marknaden (koncernrapportering och aktiemarknadsinformation) 
och kreditmarknaden (upplåning och finansiell riskhantering) samt 
övergripande It/Isstrategier: inköpsfrågor och personalfrågor. 
genom styrelsearbete i dotterbolagen är moderbolaget delaktigt i 
verksamheten.

så stYrs Intellecta
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styrelsen
styrelsen har fastställt en särskild arbetsordning vilken ses över en 
gång per år. arbetsordningen har en mycket hög ambitionsnivå när 
det gäller att säkerställa aktieägarnas rättigheter och att lägga grun
den för en effektiv och väl fungerande verksamhetsstyrning. arbets
ordningen reglerar styrelsens arbete, arbetsfördelningen mellan 
verkställande direktören och styrelsen samt principer för valbered
ningen, ersättningsutskottet och revisionsutskottets arbete. styrel
sens och vds förvaltning samt företagets finansiella rapportering 
granskas av de externa revisorerna som utses av årsstämman.

leDanDe beFattningshaVare
vd och koncernchef i Intellecta aB är ansvarig för att verkställa av 
styrelsen fastslagna strategier och mål. Koncernledningen består av 
sex medlemmar enligt: vd och koncernchef tillika affärsområdeschef 
för consulting, ekonomi & finansdirektören i Intellecta aB, affärsom
rådeschefen för Intellecta Infolog, informations och kommunika
tionschefen i Intellecta aB, vd för strategi och varumärkes byrån 
rewir aB och vd för kommunikationsbyrån  Intellecta corporate aB. 
aB. Intellectas operativa verksamheter bedrivs i två affärsområden, 
communication och Infolog, som redovisas som segment. dotterbo
lagens vd:ar är resultat ansvariga och rapporterar till koncernchefen 
och koncernledningen varje månad vad avser resultatutfall, mark
nad, kunder, organisation samt lämnar prognos för de närmaste två 
månaderna. Koncernchefen med koncernledningen i samråd med 
dotterbolagens vd:ar ansvarar för framtagande och genomförande 
av koncernens strategier. affärsområdena ansvarar sedan för 
genomförande av strategier och åtgärder inom sitt  respektive områ
de. Koncernen arbetar med ett internt rapporteringssystem som 
säkerställer  planering och uppföljning av arbete och resultat.

 
aFFärsstyrning
Intellecta arbetar systematiskt utifrån en av styrelsen beslutad 
 strategisk plattform. affärsplaner uppdateras årligen utifrån den 
fastlagda strategin. I affärsplaneringsarbetet utvärderas årets mål
uppfyllelse. 

Intellecta är en målstyrd organisation. Målstyrningen gör det 
möjligt att minimera ledningsfunktionen på koncernnivå, och istället 
driva arbetet på operativ nivå enligt en decentraliserad organisa
tionsmodell. varje bolag inom koncernen ska kontinuerligt bli före
mål för en strukturerad uppföljning, vars kriterier bygger på den 
strategiska plattformen, verksamhetspolicyn och de gemensamma 
riktlinjerna. 

genom ett ledarskap baserat på dialog mellan koncernledningen 
och de operativa enheterna skapas engagemang kring de kort och 
långsiktiga målen och aktiviteterna. I denna process är det viktigt att 
samtliga enheter följer upp mål och aktiviteter, och tidigt signalerar 
större avvikelser så att korrigeringsåtgärder snabbt kan vidtas. 
 Utöver styrdokument och fastlagda mål, är kärnvärden och företags
kultur viktiga styrverktyg inom koncernen. en grundförutsättning för 
att nå uppsatta mål är att medarbetarna delar företagets vision och 
värdegrund. ledningsgruppen arbetar aktivt med att engagera alla 
medarbetare i att utveckla företagskulturen och att leva efter dess 
värderingar.

genom ett ledarskap baserat på dialog mellan koncernledningen 
och de operativa enheterna skapas engagemang kring de kort och 
långsiktiga målen och aktiviteterna. i denna process är det viktigt att 
samtliga enheter på alla nivåer följer upp mål och aktiviteter och 
tidigt signalerar större avvikelser så att korrigeringsåtgärder snabbt 
kan vidtas. Intellectas kontrollfunktion har till uppgift att följa upp att 
interna kontrollprocesser efterlevs. 

intern Kontroll
viktiga stödfunktioner på koncernnivå är intern kontroll och riskkon
troll, som ligger under ekonomi och finansavdelningen. Funktionen 
för intern kontroll som inkluderar att säkerställa att lagar och regler 
efterlevs, utgör en objektiv stödfunktion till styrelsen avseende veri
fiering av den interna kontrollen. riskkontroll utgör en stödfunktion 
avseende identifiering och hantering av risker. Interna policies och 
riktlinjer utgör väsentliga styrdokument för hela företaget då de tyd
liggör ansvar och befogenheter inom speciella områden, till exempel 
informationssäkerhet och risk. den interna kontrollen ska ge rimlig 
säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rappor
teringen samt säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna 
i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och 
förordningar samt övriga krav på noterade bolag. den interna kontrol
len är baserad på coso:s(the committee of the sponsoring organiza
tions of the treadway commission) definition, som består av följande 
fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontroll aktiviteter, 
information och kommunikation samt uppföljning. styrelsen har det 
övergripande ansvaret för att koncernen har en effektiv intern kon
troll. vd ansvarar för att det finns en process och organisation som 
säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen till styrelse och marknad. Intellectas  ledning och kon
cernens ekonomi och finansfunktion gör en månadsvis resultatupp
följning med analys av avvikelser mot budget och föregående år. alla 
månadsresultat diskuteras med respektive dotter bolags vd och bola
gets ekonomichef. Uppföljningsmöten med tillhörande förslag på 
åtgärder äger rum en gång per månad per  koncernbolag där kon
cernchefen, dotterbolags vd, bolagets ekonomi chef och ekonomi och 
finansdirektören närvarar. vid avvikelser mot budget lämnas förslag 
på åtgärder med genomförande plan. 

Affärsidé, strategi och mål

Verksamhetsplan, budget,
prognoser och handlingsplaner

Affärsprocesser

Resultat,
rapportering,

uppföljning
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KontrollMiljö
ansvaret för kontrollmiljön inom Intellecta ligger på en centraliserad 
och liten operativ enhet med väl inarbetade processer och kon
trollaktiviteter. För att säkerställa ett gemensamt syn och ett enhet
ligt arbetssätt inom koncernen finns en struktur av styrdokument 
som vägleder och anger övergripande riktlinjer för verksamheten. 
dessa kompletteras med ett antal koncernövergripande styrdoku
ment rörande den finansiella rapporteringen såsom koncernens 
besluts och attestinstruktion, finanspolicy, investeringsmanual samt 
koncernhandbok som innehåller redovisnings och redovisningsprin
ciper och processer som gäller för samtliga enheter inom koncernen. 
På enhetsnivå finns det därtill lokala ledningssystem med mer detal
jerade instruktioner och beskrivningar av de mest väsentliga proces
serna. aktuella dokument uppdateras regelbundet vid ändringar i tex 
lagstiftning, redovisningsstandarder eller noteringskrav. 

intern inForMation oCh KoMMUniKation
en regelbunden rapportering och granskning av ekonomisk utfall 
sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i den styrel
sestruktur som finns etablerad. all extern information skall ske i 
enlighet med koncernens kommunikationspolicy som bl.a. fastställer 
att all information skall kommuniceras på ett omdömesgillt, öppet 
och tydligt sätt. 

raPPortering oCh eXtern inForMation
Intellectas policy är att informationen till ägare, andra kapitalmark
nadsintressenter, medier och myndigheter ska vara lättillgänglig, 
relevant och korrekt. vd är ansvarig för kontakter med analytiker och 
medier. styrelsen är ansvarig för innehållet i företagets finansiella 
rapporter. Intellectas årsredovisning distribueras till samtliga aktie
ägare och andra intressenter som anmält sitt intresse. ekonomiska 
rapporter och pressinformation läggs ut på www.intellecta.se.

 Prenumeration på pressmeddelande samt beställning av tryckt 
årsredovisning och annan information kan göras på webbplatsen. 
ekonomiska rapporter och årsredovisningar presenteras även som 
webbaserade dokument på Intellectas hemsida.
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BolagsstYrnIngsraPPort 2012  FÖr Intellecta aB (PUBl)

Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar 
för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig 
ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt säkerställa 
god kommunikation gentemot bolagets intressenter. styrelsens 
ansvar för intern styrning och kontroll regleras i aktiebolagslagen 
(aBl), årsredovisningslagen (årl) och i svensk kod för bolags
styrning (Koden).

denna bolagsstyrningsrapport beskriver Intellectas bolags
styrning under verksamhetsåret 2012. 

sVensK KoD För bolagsstyrning
Intellecta tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden 
utgår från principen ”följa eller förklara”,vilket innebär att ett bolag 
som tillämpar Koden kan avvika ifrån enskilda regler förutsatt att de 
då förklarar varför och hur man valt att göra istället. styrelsen i 
 Intellecta har valt att inte ha någon internrevision. styrelsen har inte 
bedömt att det finns särskilda omständigheter i verksamheten eller 
andra förhållanden som motiverar att en intern revisionsfunktion 
inrättas. vidare avviker Intellecta från Koden vad beträffar omstän
digheten att bolagets vd och koncernchef har varit ledamot i val
beredningen till och med den 12 augusti 2012. den 13 augusti 2012 

tillträdde richard ohlson som styrelsens ordförande vilket är i över
enstämmelse med Koden. Förklaringen till den tidigare avvikelsen är 
att richard ohlson är en större Baktieägare i Intellecta och är repre
sentant för de större Baktieägarna.

bolagsstyrningen i intelleCta – en öVerbliCK
Bolagsstyrning definierar de beslutsystem genom vilka ägarna, 
direkt eller indirekt, styr företaget. Bolagsstyrningen i Intellecta 
utgår från aktiebolagslagen, redovisningsregelverket IFrs (Interna
tional Financial reporting standards), bolagsordningen, regelverk för 
emittenter enligt nasdaQ oMX stockholm, interna riktlinjer och 
 policies samt Koden. 

Intellectas styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktie
ägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören 
(vd) i enlighet med aktiebolagslagen (aBl) och bolagsordningen 
samt koncernledningen. aktieägarna utser bolagets valberedning, 
styrelse och revisorer vid den ordinarie bolagsstämman (års
stämman). ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd tydliggörs i 
instruktioner och arbetsordningar som fastställs av styrelsen. För 
att effektivisera och fördjupa sitt arbete i vissa frågor har styrelsen 
inrättat två utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

BolagsstYrnIngsraPPort 2012  
FÖr Intellecta aB (publ)
svensK Kod FÖr BolagsstYrnIng

Valberedning Bolagsstämma
(årsstämma)

Aktieägare

Revisorer
Extern revision

Ersättningsutskott Styrelse Revisionsutskott

Vd och koncernchef

Affärsområdenas ledningar

Koncernledning

Internkontroll1)

intellectas bolagsstyrningsstruktur

1)  Internkontrollfunktionen innehas av Intellectas ekonomioch finansstab.
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aKtieägare
antalet aktieägare i Intellecta uppgick till 1 016 (1 133) per den 
31 december 2012. den utländska ägarandelen i Intellecta uppgick 
vid samma tidpunkt till 19,6 (19,4) procent av aktierna och 12,7 (12,6 ) 
procent av rösterna. det institutionella ägandet uppgick till 17,2 (17,2) 
procent av aktierna och 11,0 (11,2) procent av rösterna. de tjugo 
 största ägarna exklusive Intellectas innehav av egna aktier hade ett 
innehav motsvarande 76,2 (74,7) procent av aktierna och 84,6, 
(84,0) procent av rösterna. aktieinnehavet i Intellecta som represen
terar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget avser 
gunnar Mannerheim genom M6 capital aB(19,3 procent) lars 
Fredrikson med familj(18,5 procent) och leif lindberg(16,5 procent 
av samtliga röster). 

bolagsstäMMan
aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman som är Intellectas 
högsta beslutande organ. Bolagsstämman i Intellecta ska hållas 
någon gång under årets första sex månader, och ska äga rum i 
 stockholmsområdet. när och på vilken plats stämman hålls offentlig
görs senast i samband med tredje kvartalsrapporten närmast före
gående år. Kallelsen till årsstämman offentliggörs tidigast sex, och 
senast fyra, veckor före årsstämman. alla aktieägare som är regist
rerade i aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält sitt 
deltagande till stämman inom angiven tid har rätt att delta. de aktie
ägare som inte har möjlighet att närvara personligen ges möjlighet 
att företrädas genom ombud. 

vid bolagsstämma berättigar en aaktie till tio röster och en 
Baktie till en röst. aaktierna och Baktierna har lika rätt till andel i 
bolagets tillgångar och vinst. vid bolagsstämman får varje röstberät
tigad rösta för det fulla antalet innehavda och företrädda aktier, utan 
begränsning i rösträtten. Intellecta aaktier omfattas enligt bolags
ordningen av hembud. detta innebär att en aaktieägare som vill sälja 
sitt innehav först måste erbjuda detta till de övriga aaktieägarna.

På årsstämman informeras om företagets utveckling det gångna 
året och beslut tas i centrala ärenden, såsom eventuella förändring
ar i bolagsordningen, val av ordförande, styrelse och revisorer, fast
ställande av räkenskaperna, beslut om utdelning och andra disposi
tioner av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen. vidare beslutar 
stämman om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande 
befattningshavare, eventuella nyemissioner, hur valberedningen ska 
utses, etc, de aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 
stämman ska lämna förslag till valberedningen. Beslut vid bolags
stämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa beslutsfrågor vid 
bolagsstämman föreskriver dock aBl att ett förslag ska godkännas 
av en högre andel av de på bolagsstämman företrädda aktierna och 
angivna rösterna.

Protokoll från Intellectas bolagsstämmor finns på  
www.intellecta.se under ”om Intellecta”, avsnitt ”Bolagsstyrning”. 
 
bolagsorDning
Intellectasbolagsordning utgör ett centralt dokument avseende 
 styrning av företaget. Bolagsordningen fastställer bl.a. bolagets 
 firma, var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning samt upp
gifter rörande aktiekapitalet. Behandling av bolagsordning vid annat 
tillfälle än årsstämman skall föras på extra bolagsstämma. 
 Intellectas bolagsordning finns på www.intellecta.se, under fliken 
”om Intellecta”, avsnitt ”Bolagsstyrning”. vid ändring av bolags

ordningen erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräds 
vid bolagsstämman. 

intelleCtas ÅrsstäMMa För 2011
Intellectas årsstämma för 2011 hölls i spårvagnshallarna, Birger 
Jarlsgatan 57a i stockholm den 10 maj 2012. På stämman deltog 15 
aktieägare inklusive ombud, vilket representerade 67 procent av det 
totala antalet röster. 

årsstämman beslutade att:
■■ bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna 

Baktier upp till 10 procent av aktiestocken samt att genomföra 
överlåtelser av egna aktier vid förvärv.  
till följd av detta beslut har Intellecta under perioden 14 juni 2011 
till 27 juli 2012 återköpt 88 939 egna Baktier, Mellan den 1 janu
ari och 27 juli 2012 har Intellecta återköpt 31 254 egna Baktier. 
sedan 28 juli 2012 har inget återköp skett mot bakgrund av det 
försämrade konjunkturläget. Ingen överlåtelse av egna aktier har 
ägt rum under 2012. 

■■ bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med upp till 
10 procent av det vid tillfället för beslutet antalet utestående 
aktier av serie B, dock sammanlagt högst 425 820 aktier i syfte 
att använda dessa som aktielikvid vid bolagsförvärv. 
Inga transaktioner avseende nyemission har skett under 2012.

■■ emittera teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram till 
ledande befattningshavare. 
Programmet riktar sig till nyckelmedarbetare inom Intellecta
koncernen. optionsprogrammet har genomförts under räken
skapsåret 2012. Per den 31 december 2012 har 57 500 options
rätter av 213 000 utnyttjats. För information om 
teckningsoptioner se avsnittet ”Ictaaktien” på sid 82.

På hemsidan finns samtliga erforderliga dokument avseende beslut 
tagna av stämman samt redogörelse från denna. 

intelleCtas ÅrsstäMMa För 2012 
årsstämman för 2012 kommer äga rum den 16 maj 2013 i spår
vagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57a i stockholm. Information om 
årsstämman publiceras på hemsidan.

ValbereDningen
valberedningen arbetar på uppdrag av aktieägarna. valberedningen 
utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och arvode till 
 styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter, utskottsledamöter, 
ledamöter i valberedningen och revisorer. valberedningen samman
träder vid behov, dock minst en gång per år. 

Under året sammanträdde valberedningen fyra gånger och 
behandlade då även styrelsens arbete, styrelseledamöternas 
 oberoende, styrelseledamöternas utvärdering av styrelsens arbete, 
utskottens arbete, revisionen samt valberedningens samman
sättning. valberedningen bedrev under 2012 ett aktivt arbete för att 
bilda sig en uppfattning om vilken kompetensprofil och samman
sättning styrelsen bör ha för det kommande verksamhetsåret givet 
bolagets strategiska inriktning, samt med utvärdering av såväl 
 sittande medlemmar som möjliga kandidater till styrelsen. 

valberedningen som valdes vid föregående bolagsstämma 
består av leif lindberg som representant för aaktieägarna, 
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 richard ohlson som representant för de större Baktieägarna samt 
rustan Panday och sam rotsteins om representanter för de mindre 
Baktieägarna. valberedningens ordförande är sam rotstein. 

valberedningens förslag kommer att framgå av kallelsen till 
 årsstämman. 

aktieägare som vill lägga förslag till valberedningen kan göra 
detta antingen via email: valberedningen@intellecta.se
eller skriva till:
Intellecta aB
valberedningen
Box 19063
104 32 stockholm

styrelsen
styrelsen förvaltar, för ägarnas räkning, företagets angelägenheter. 
styrelsen utses av årsstämman på förslag från valberedningen. 
 styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets förvaltning, övervakar vds 
arbete och följer löpande verksamhetens utveckling samt tillförlitlig
heten i bolagets interna kontroll. styrelsen utser vd, som ansvarar 
för företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvis
ningar. vidare beslutar styrelsen om större organisatoriska föränd
ringar, investeringar och avyttringar samt fastställande av budget 
och årsbokslut. styrelsen har det yttersta ansvaret för att bolaget 
har ett tillfredställande system för intern kontroll samt att årsredo
visningshandlingar upprättats och är tillförlitliga vid publicering. 

Bolaget och dess ledning har flera metoder för att kontrollera de 
risker som sammanhänger med verksamheten. styrelsen bistår 
 ledningen med att löpande övervaka och identifiera affärsrisker samt 
inrikta arbetet i bolaget mot att hantera de mest betydande riskerna. 

styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman. enligt 
bolags ordningen ska styrelsen bestå av fem till nio ledamöter med 
högst fem suppleanter. Utöver fastställandet att val av styrelse
ledamöter ska ske på årsstämma innehåller bolagsordningen inga 
bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelse
ledamöter. 

ledamöterna väljs för ett år, och någon regel om längsta tid som 
en ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. styrelsen i Intellecta har 
under året bestått av sju ledamöter, utan suppleanter. styrelsens 
sammansättning framgår enligt nedan.

styrelsens arbete UnDer 2012
Fyra av bolagets sju ledamöter (claes dinkelspiel, Pål hodann, 
 carola Määttä och leila swärd ramberg) uppfyller stockholms
börsens krav på oberoende mot bolaget och ägarna. lars Fredrikson, 
gunnar Mannerheim och richard ohlson uppfyller inte kravet på 
oberoende då de är stora ägare i Intellecta. 

styrelsen har fastställt en särskild arbetsordning vilken ses över 
en gång per år. arbetsordningen har en hög ambitionsnivå när det 
gäller att säkerställa aktieägarnas rättigheter och lägga grunden för 
en effektiv och väl fungerande verksamhetsstyrning. arbets
ordningen reglerar styrelsens arbete, arbetsfördelningen mellan vd 
och  styrelsen samt principer för valberedningen, ersättningsutskot
tet och revisionsutskottets arbete. enligt gällande arbetsordning ska 
styrelsen sammanträda minst sex gånger per år och arbeta utifrån 
en särskild plan. 

Under 2012 har styrelsens arbete handlat bl.a. om koncernens 
strategiska inriktning och strukturfrågor, inklusive investeringar och 
förvärv, marknads och konjunkturutvecklingen, lönsamhetsförbätt
rande åtgärder samt organisations och personalfrågor. styrelsen 
genomför varje år en internutvärdering, som ger underlag för för
bättringar under sittande mandatperiod. 

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt åtta gånger. 
Möten har avhållits i samband med fastställande av koncernens 
 budget, strategiplan, delårsrapporter och bokslutskommuniké. 
 styrelsen har under året främst varit engagerad i frågor som rör 
beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, 
finansiering och koncernens strategiska inriktning.

varje styrelsesammanträde följde en godkänd agenda. Förslag 
till agenda med tillhörande dokumentation sändes till styrelsen inför 
varje styrelsemöte. styrelsen erhåller varje månad en rapport från 
vd om koncernens verksamhet, affärsläge, resultat, likviditet och 
personalläge.

varje år deltar bolagets revisor vid ett styrelsemöte för att avge 
revisionsrapport. Under 2012 och 2013 har styrelsen haft möten 
med bolagets revisorer, auktoriserad revisor lars Wennberg och 
auktoriserad revisor Madeleine endre, i samband med avrapporte
ringen av granskningen av årsbokslutet, bolagets interna rutiner och 
förvaltningsrevisionsamt ersättningar till vd och koncernchefen och 
övriga ledande befattningshavare. en del av möten har hållits utan vd 
och ledningens närvaro.

styrelsens sammansättning 2012

namn Valår befattning Född

oberoende i  
förhållande
 till bolaget och 
bolagsledningen

oberoende i  
förhållande 
till bolagets 
större aktieägare

richard ohlson 2012 ordförande 1946 nej nej
claes dinkelspiel 2004 ledamot 1941 Ja Ja
lars Fredrikson 2006 ledamot 1946 Ja nej
Pål hodann 2012 ledamot 1973 Ja Ja
gunnar Mannerheim 2009 ledamot 1945 Ja nej
carola Määttä 2011 ledamot 1961 Ja Ja
leila swärd ramberg 2012 ledamot 1962 Ja Ja

Under perioden10 maj till 13 augusti 2012 var lars Fredrikson ordförande i styrelsen då richard ohlson fortfarande var vd. detta var i enlighet med 
årsstämmans beslut. richard ohlson invaldes som styrelseledamot 2006.
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närvaro samt ersättning till styrelsen 2012

namn
revisions-

utskott
ersättnings-

utskott

närvaro 
styrelse-

möten

närvaro 
utskotts-

möten

styrelse-  
arvode 

KseK

arvode 
revisions- 

utskott KseK

arvode 
ersättnings- 
utskott KseK

totalt 
arvode 

KseK
richard ohlson x x 100% 100% 120 15 15 1501) 2)

claes dinkelspiel 86% 130 130
lars Fredrikson x 100% 100% 130 15 145
Pål hodann x 100% 100% 98 15 113
gunnar Mannerheim 100% 130 130
carola Määttä x 88% 100% 130 15 145
leila swärd ramberg x 100% 100% 98 15 113
Mats lönnqvist, avgående 100% 45 45
thord Wilkne, avgående   100%  32   32

913 45 45 1 003

richard ohlson är ordförande i respektive utskott.

1)    därutöver tillkom 15 KseK i ersättning för arbete i valberedningen.
2)   varav 90 KseK har återbetalats i januari 2013.enligt bolagsstämmobeslut ska styrelsearvode ej utgå till styrelseledamöter med fast anställning i Intellecta aB. richard ohlson har 

en fast anställning i bolaget t.o.m. 12 mars 2013. därefter gäller ett konsultavtal, tecknat mellan Intellecta aB och richard ohlson. för perioden 13 mars 2013 till 13 mars 2014, se 
vidare not 10 och 11 om ersättningar och löner.

styrelsens orDFöranDe
styrelsens arbete leds och organiseras av dess ordförande. 
 styrelsens ordförande håller en löpande dialog med vd samt 
 ansvarar för att styrelsen fullföljer sina uppgifter och att ledamöter
na löpande får den information de behöver för att hålla en hög kvalitet 
i styrelsearbetet. styrelsens ordförande ansvarar vidare för att 
 styrelsens arbete årligen utvärderas och att styrelsen och valbered
ningen informeras om resultatet av utvärderingen. Utvärderingen 
sker i enkätform och behandlar sammansättning, ersättning, 
styrelse material. administration, arbetssätt, mötenas innehåll, 
avrapportering från utskott samt utbildning. 

styrelsens ordförande utses av årsstämman. den 13 augusti 
 slutade richard ohlson som vd och koncernchef på Intellecta och tog 
då över ordförandeskapet i styrelsen enligt bolagsstämmobeslutet 
av den 10 maj 2012. Under perioden 10 maj 201212 augusti 2012 var 
lars Fredrikson styrelseordförande. 

ersättningsUtsKottet
ersättningsutskottet utses inom styrelsen med beaktande av kompe
tens inom och erfarenhet av ersättningsfrågor.ersättningsutskottet 
är ett rådgivande organ och har till uppgift att bereda frågan om 
ersättning och avtal till koncernchef samt till andra ledande 
befattnings havare inom Intellecta. Utskottet kan även ge råd i 
ersättnings frågor till befattningshavare som vd ansvarar för. när 
ersättningsutskottet berett en fråga lämnas den till styrelsen för 
redogörelse och beslut. ersättningsutskottets möte protokolleras. 

Under året har ersättningsutskottet sammanträtt två gånger. 
samtliga ledamöter var närvarande vid båda mötena. ersättnings
utskottet består av styrelseledamöterna richard ohlson (utskottets 
ordförande), carola Määttä och leila swärd ramberg. årsstämman 
2012 antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. 

ersättningsutskottet har under 2012 och 2013 vid olika tillfällen 
behandlat frågan om ersättningar och avtal med avgående vd och 
koncernchefen, richard ohlson. Förhandlingar om övergångsperiod, 
konsultavtal och ersättningsnivåer hanterades av den tidigare 

styrelse ordföranden Mats lönnqvist, därefter har förhandlingarna 
hanterats av leila swärd ramberg, carola Määttä och med biträde av 
lars Fredrikson som var medlem i ersättningsutskottet t o m den 
10 maj 2012. Överenskomna ersättningsnivåer följer Intellectas rikt
linjer om marknadsmässiga ersättningar till ledande befattnings
havare. Beslut i detta avseende har fattats av styrelsen utan richard 
ohlsons medverkan. 

För information om ersättningsvillkor under 2012, se not 10 samt 
förvaltningsberättelsens avsnitt ”riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare”. 

reVisionsUtsKottet
revisionsutskottet utses inom styrelsen med beaktande av erfaren
het av och kompetens inom finansiell rapportering och intern kon
troll. Utskottet följer en arbetsordning som fastställts av styrelsen. 
revisionsutskottets uppdrag är att upprätthålla och effektivisera 
kontakten mellan bolagets styrelse och revisorer, samt utöva tillsyn 
av rutiner för redovisning, finansiell rapportering och revision inom 
koncernen. revisionsutskottet ska löpande inhämta information av
seende nuvarande och kommande redovisningsregler. I regelbundna 
möten med revisorerna ska tillämpningen av dessa regler diskuteras 
och utvärderas. revisionsutskottet utvärderar vidare revisorernas 
kvalifikationer och oberoendeställning. revisionsutskottet rapporte
rar löpande sina iakttagelser till styrelsen och lämnar, när så är 
 aktuellt, förslag på val av revisorer till valberedningen. Utskottet 
sammanträder två gånger per år samt därutöver vid behov. vid 
samman trädena medverkar revisorerna. Under 2012 har utskottet 
haft två sammanträden.

revisionsutskottet består av styrelseledamöterna richard 
 ohlson (utskottets ordförande), Pål hodann och lars Fredrikson. 

Mötena under 2012 och 2013 avhandlade bl.a.information om 
revisionens inriktning och omfattning, samordningen mellan den 
externa och interna revisionen, synen på bolagets risker, m.m. ersätt
ningar och avtal med tidigare vd och koncernchef, richard ohlson och 
värdering av goodwill enligt impairment test. 
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eXtern reVision
Bolaget har för närvarande två revisorer och två revisorssupplean
ter. sedan den 1 november 2010 gäller enligt aBl nya regler för 
 revisorers mandattid, vilket återspeglas i den bolagsordning som 
antogs av årsstämman 2011. Uppdraget som revisor gäller till slutet 
av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. 

auktoriserad revisor Madeleine endre, och auktoriserad revisor, 
sten håkansson, båda från Pricewaterhousecoopers, omvaldes till 
ordinarie revisor respektive revisorssuppleant av årsstämman den 
10 maj 2012, för perioden fram tillslutet av årsstämman 2013. 
 auktoriserad revisor lars Wennberg och auktoriserad revisor Ulf 
Westerberg, båda från Pricewaterhousecoopers, omvaldes till 
 ordinarie revisor respektive revisorssuppleant av årsstämman den 
10 maj 2012 för en mandatperiod för perioden fram till slutet av års
stämman 2013.

revisorerna granskar styrelsens och vds förvaltning av bolaget 
samt bolagets finansiella rapportering. I samband med det styrelse
sammanträde som behandlar bokslutsrapporten deltar revisorerna 
i styrelsesammanträdet utan att vd eller någon annan medlem av 
bolagets ledning närvarar. 

ersättning till bolagets revisorer utgår enligt räkning efter träffad 
överenskommelse. För information om ersättning under 2012, se 
not 9.

VerKställanDe DireKtören
vd och koncernchef i Intellecta aB är ansvarig för att verkställa de av 
styrelsen fastslagna strategierna och målen för koncernen. vd:s 
arbete styrs av aBl, andra lagar och förordningar, gällande regler för 
aktiemarknadsbolag inklusive Koden, bolagsordningen samt de 
ramar styrelsen fastslagit i bl.a. vdinstruktionen. vd tecknar firman 
för löpande förvaltningsåtgärder enligt aBl samt tecknar firman i 
koncernens samtliga dotterbolag. vd ansvarar för att styrelsen för
ses med löpande rapportering av koncernens resultat och ställning 
samt underlag för de beslut som styrelsen har att fatta. vd håller 
därutöver styrelsens ordförande löpande informerad om verksam
heten. 

vdinstruktioner finns utgivna för samtliga vd:ar i koncernens 
dotter bolag. dessa instruktioner innehåller ansvarsfördelning 
 mellan styrelsen och vd och de ramar inom vilka vd har att bedriva 
verksamheten.

 

KonCernleDningen 
vd och koncernchefen leder det arbete som utförs av koncern
ledningen och fattar beslut efter samråd med ledningens medlem
mar. I koncernledningen utövas den löpande koncernmässiga ekono
miska och affärsmässiga styrningen och uppföljningen.Koncern
ledningen arbetar också med att fortlöpande åstadkomma synergier, 
identifiera förvärvs och strukturmöjligheter samt anpassa koncer
nens verksamhet efter marknadens behov och utveckling. Koncern
ledningen bevakar fortlöpande att koncernens kompetens och kapa
citet samordnas samt anpassas för optimering av kundnytta och lön
samhet på lång och kort sikt. 

Koncernledningen i Intellecta består av vd och koncernchef,  tillika 
affärsområdeschef för ao consulting, ekonomi & finans direktören i 
Intellecta aB, affärsområdes chefen för ao Infolog, informations och 
kommunikationschefen i  Intellecta aB, vd för strategi och varu
märkesbyrån rewir aB och vd för kommunikationsbyrån Intellecta 
corporate aB. Koncernledningen har protokollförda möten varje 
månad. dotterbolagens vd:ar är resultatansvariga och rapporterar 
till koncernchefen och koncernledningen varje månad – vad avser 
resultatutfall, marknad, kunder och organisation, samt lämnar prog
nos för de närmaste två månaderna. Koncernen arbetar med ett 
internt rapporteringssystem som säkerställer  planering och uppfölj
ning av arbete och resultat.
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intelleCtas KonCernleDning
yann blandy
Född: 1971
Vd och koncernchef
Utbildning och bakgrund: dess human resources & Industrial 
 relations, sorbonnes Universitet, Paris. tillträdde som koncernchef 
för Intellecta den 13 augusti 2012 och kommer närmast från positio
nen som verkställande direktör för cision europe. Företagsledande 
befattningar sedan 1997. 
aktieinnehav: 34 520 Baktier, 15 000 optionsrätter. 

Zofia hansson
Född: 1952
Ekonomi och finansdirektör i Intellecta AB
Utbildning och bakgrund: ekonomimagister, handelshögskolan, 
Warszawa samt företagsledarutbildning. Företagsledande befatt
ningar sedan 1984, vvd och cFo i aBs Byggsystem aB 1984–94.
aktieinnehav: 13 000 Baktier, 10 000 optionsrätter

björn anderson
Född: 1954
Affärsområdeschef Infolog
Utbildning och bakgrund: grafisk yrkesutbildning. I grafiska 
 branschen sedan 1970 och företagsledande befattningar sedan 1992.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot i grafiska Företagens Förbund och i 
grafiska Industriföreningen i stockholm.
aktieinnehav: 15 000 Baktier.

lotta boman 
Född: 1955
Informations- och kommunikationschef i Intellecta AB
Utbildning och bakgrund: civilekonom i internationell ekonomi, 
 Uppsala Universitet, samt diplomerad affärscoach. Kom till Intellecta 
via förvärvet av hilanders advertising agency aB som hon var en av 
ägarna till, 2008. Företagsledande befattningar sedan 1986.
aktieinnehav: o

anne Årneby 
Född: 1963
Vd på Rewir AB
Utbildning och bakgrund: Master of science in economics and 
 Business, linköpings Universitet, executive leadership course, 
 london Business school. Kom till Intellecta våren 2012 från 
 positionen som ceo Mccann Worldgroup sweden. Företagsledande 
befattningar sedan 1988.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot i Pilum aB
aktieinnehav: 10 000 optionsrätter
 
anders borg 
Född: 1958
Vd och senior rådgivare på Intellecta Corporate AB
Utbildning och bakgrund: Journalistexamen från stockholms Univer
sitet. Kom till Intellecta 2001 från svenska dagbladet, där han var 
redaktionschef och chef för näringslivsredaktionen. 
aktieinnehav: 10 000 optionsrätter 

raPPortering oCh inForMation
Intellectas information till ägare, andra kapitalmarknadsintressen
ter, medier och myndigheter ska vara lättillgänglig, relevant och 
 korrekt. vd är ansvarig för kontakter med analytiker och media och 
styrelsen är ansvarig för innehållet i företagets finansiella rapporter. 
vid väsentliga händelser skickar koncernen ut pressmeddelanden. 
 Intellectas årsredovisning distribueras till samtliga aktieägare och 
andra intressenter som anmält sitt intresse. ekonomiska rapporter 
och pressinformation läggs ut på www.intellecta.se. Prenumeration 
av pressmeddelande samt beställning av tryckta årsredovisningar 
kan göras på webbplatsen.

aFFärsstyrning
Intellecta arbetar systematiskt utifrån en av styrelsen beslutad 
 strategisk plattform. affärsplaner uppdateras årligen utifrån den 
fastlagda strategin. I affärsplaneringsarbetet utvärderas årets mål
uppfyllelse. 

Intellecta är en målstyrd organisation. Målstyrningen gör det 
möjligt att minimera ledningsfunktionen på koncernnivå, och istället 
driva arbetet på operativ nivå enligt en decentraliserad organisa
tionsmodell. varje bolag inom koncernen ska kontinuerligt bli före
mål för en strukturerad uppföljning, vars kriterier bygger på den 
strategiska plattformen, verksamhetspolicyn och de gemensamma 
riktlinjerna. 

genom ett ledarskap baserat på dialog mellan koncernledningen 
och de operativa enheterna skapas engagemang kring de kort och 
långsiktiga målen och aktiviteterna. I denna process är det viktigt att 
samtliga enheter följer upp mål och aktiviteter, och tidigt signalerar 
större avvikelser så att korrigeringsåtgärder snabbt kan vidtas. 
 Utöver styrdokument och fastlagda mål, är kärnvärden och företags
kultur viktiga styrverktyg inom koncernen. en grundförutsättning för 
att nå uppsatta mål är att medarbetarna delar företagets vision och 
värdegrund. 

oMVärlDsrisKer
se avsnittet ”risker och riskhantering ”. 

VerKsaMhetsrisKer
se avsnittet ”risker och riskhantering”. 

intern Kontroll
viktiga stödfunktioner på koncernnivå är intern kontroll och risk
kontroll, som ligger under ekonomi och finansavdelningen. Funktio
nen för intern kontroll som inkluderar att säkerställa att lagar och 
regler efterlevs, utgör en objektiv stödfunktion till styrelsen av
seende verifiering av den interna kontrollen. riskkontroll utgör en 
stödfunktion avseende identifiering och hantering av risker. Interna 
policies och riktlinjer utgör väsentliga styrdokument för hela företa
get då de tydliggör ansvar och befogenheter inom speciella områden, 
till exempel informationssäkerhet och risk. den interna kontrollen 
ska ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finan
siella rapporteringen samt säkerställa att de finansiella rapporterna 
är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämp
liga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. den 
interna kontrollen är baserad på coso:s (the committee of the 
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 sponsoring organizations of the treadway commission) definition, 
som består av följande fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedöm
ning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt upp
följning. styrelsen har det övergripande ansvaret för att koncernen 
har en effektiv intern kontroll. vd ansvarar för att det finns en process 
och organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvali
teten i den finansiella rapporteringen till styrelse och marknad.

intern reVision
Intellecta har ingen särskild granskningsfunktion (intern revision). 
styrelsen har inte bedömt att det finns särskilda omständigheter i 
verksamheten eller andra förhållanden som motiverar att en sådan 
funktion inrättas. Internkontrollfunktionen innehas av Intellectas 
 ekonomi och Finansstab.

KontrollMiljö
ansvaret för kontrollmiljön inom Intellecta ligger på en centraliserad 
och liten operativ enhet med väl inarbetade processer och kontroll
aktiviteter. För att säkerställa en gemensam syn och ett enhetligt 
arbetssätt inom koncernen finns en struktur av styrdokument som 
vägleder och anger övergripande riktlinjer för verksamheten. 
Beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och 
kommunicerats i styrande dokument – såsom styrelsens arbets
ordning, beslutsordning, instruktioner för firmateckning, fullmakt 
och attesträtt samt redovisnings och rapporteringsinstruktioner, 
interna policies, riktlinjer och manualer – är också av vikt för den 
interna kontrollen. denna styrdokumentation kompletteras av ett 
antal koncernövergripande styrdokument rörande den finansiella 
rapporteringen såsom koncernens besluts och attestinstruktion, 
finanspolicy, investeringsmanual samt koncernhandbok som inne
håller redovisnings och redovisningsprinciper och processer som 
gäller för samtliga enheter inom koncernen. På enhetsnivå finns det 
därtill lokala ledningssystem med mer detaljerade instruktioner och 
beskrivningar av de mest väsentliga processerna. aktuella dokument 
uppdateras regelbundet vid ändringar i t ex lagstiftning, redovis
ningsstandarder eller noteringskrav.

styrelsen har säkerställt att organisationsstrukturen fastställer 
tydliga roller, ansvarsmandat och processer – som sammantaget 
gynnar en effektiv hantering av verksamhetens risker och möjliggör 
måluppfyllelse. som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen 
löpande utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom 
ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande utfall, prognoser, 
affärsplan, strategisk plan, uppföljning av finansiella risker och 
 analyser av viktiga nyckeltal.

risKanalys
Under året genomfördes en genomlysning av väsentliga processer 
samt resultat och balansposter för att analysera och bedöma risken 
för fel i den finansiella rapporteringen. riskanalysen styrde sedan val 
av områden och metoder för uppföljningen av den interna kontrollen 
och kvaliteten i den finansiella rapporteringen.

I Intellecta är riskhantering inbyggt i berörda processer och olika 
metoder används för att värdera och begränsa risker, samt för att 
säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras i enlighet 
med fastställda policies och riktlinjer. I enlighet med arbetsordningen 

gör styrelsen, tillika revisionsutskottet, en gång per år en genomgång 
av den interna kontrollen. Identifiering görs av de potentiella risker, 
och åtgärder fastställs för att reducera dessa. risker behandlas, 
bedöms och rapporteras av Intellectas koncernledning tillsammans 
med koncernbolagen. vidare behandlas risker i särskilda forum, till 
exempel frågeställningar kopplade till etableringar och förvärv.

KontrollaKtiViteter
Inom Intellecta utförs löpande olika typer av kontrollaktiviteter på 
alla nivåer av koncernen och inom alla olika delar av redovisnings 
och rapporteringsprocessen. Kontrollaktiviteterna utförs i syfte att 
hantera kända risker samt för att upptäcka och korrigera eventuella 
fel och avvikelser i den finansiella rapporteringen. Utveckling av 
 system, processer och kontroller sker fortlöpande. exempel på 
 kontrollaktiviteter är tydliga beslutsprocesser och beslutsordningar 
för väsentliga beslut, resultatanalyser och andra kontrollaktiviteter 
inom processerna intäkter/fordringar, inköp/utbetalning, anlägg
ningstillgångar, varulager, lön, moms/skatt, finans, löpande bokföring, 
konsolidering/rapportering, registervård, etc. exempel på kontroll
aktiviteter inom dessa processer är avstämningar och genomgångar 
av engagemang.

inForMation oCh KoMMUniKation
en regelbunden rapportering och granskning av ekonomisk utfall 
sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i den 
styrelse struktur som finns etablerad. all extern information skall 
ske i enlighet med koncernens kommunikationspolicy, som bl.a. fast
ställer att all information skall kommuniceras på ett omdömesgillt, 
öppet och tydligt sätt. Koncernledningen såväl som styrelsen erhål
ler regelbundet finansiell information om dotterbolagens utveckling, 
inkl. kommentarer till finansiella resultat och risker. styrelsen får 
också information avseende riskhantering, intern kontroll och finan
siell rapportering från revisorerna via revisionsutskottet. 

öVerVaKning oCh UPPFöljning
styrelsen går igenom årsredovisning och delårsrapporter inför 
publicering. Intellectas ledning och koncernens ekonomi och finans
funktion gör en månadsvis resultatuppföljning med analys av avvikel
ser från budget och föregående år. alla månadsresultat diskuteras 
också med respektive affärsområdes ledning och bolagets ekonomi
chef. löpande uppföljning sker på såväl dotterbolagsnivå som på 
koncern nivå. styrelsen utvärderar regelbundet den information som 
bolagsledningen och revisorerna lämnar. vidare rapporterar bola
gets revisorer minst två gånger per år sina iakttagelser från gransk
ningen och sin bedömning av den interna kontrollendirekt till revi
sionsutskottet. av särskild betydelse är revisionsutskottets och 
styrelsens övervakning för utveckling av den interna kontrollen och 
för att se till att åtgärder vidtas rörande eventuella brister och för
slag som framkommer. Intellectas ledning och koncernens ekonomi 
och finansfunktion gör en månadsvis resultatuppföljning med analys 
av avvikelser från budget och föregående år. 
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FaKta oM styrelseleDaMöterna

richard ohlson
Född: 1946
Styrelseordförande
Invald: 2006 (styrelseordförande sedan 2012)
Utbildning: ekonomi & marknadsföring, stockholms Universitet.
Uppdrag i Intellectas styrelse: ordförande i revisions och 
ersättnings utskotten.
Tidigare uppdrag: vd och koncernchef i Intellecta aB 2006–2012, 
 styrelseledamot i Intellecta aB 2006–2012.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Beckmans designhögskola, 
ordförande i stiftelsen gundua. 
Övrigt: tidigare vd för Intellecta corporate samt vice koncernchef i 
Intellecta aB.
Aktieinnehav i Intellecta: 441 525 Baktier.
ej oberoende styrelseordförande i förhållande till bolaget och till 
större aktieägare i bolaget.

Claes Dinkelspiel
Född: 1941
Styrelseledamot
Invald: 2004
Utbildning: civilekonom, dipl. Insead.
Styrelseuppdrag: ordförande i gummesson gruppen aB, MPs 
 holding aB och nordnet aB, ledamot i småföretagsinvest aB, 
 Prevas aB m fl., stiftelsen silviahemmet och stiftelsen gundua. 
Aktieinnehav i Intellecta: 10 000 Baktier.
oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större 
aktieägare i bolaget.

Pål hodann
Född: 1973 
Styrelseledamot
Invald: 2012
Utbildning: civilekonom handelshögskolan i stockholm. 
Uppdrag i Intellectas styrelse: ledamot i revisionsutskottet.
Huvudsysselsättning: egen verksamhet inom företagsrådgivning.
Tidigare ledande befattningar: ansvarig för corporate Finance hQ 
Bank och remium aB, investment manager spray ventures.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot i Fasty aB, globesoft management 
systems aB, atronic försäljnings aB, Miljö & cisterninstrument för 
drivmedelsanläggningar aB, Fh Partners aB.
Aktieinnehav i Intellecta: 0.
oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större 
aktieägare i bolaget.

lars Fredrikson
Född: 1946
Styrelseledamot
Invald: 2006
Utbildning: grafisk yrkesutbildning.
Uppdrag i Intellectas styrelse: ledamot i revisionsutskottet.
Huvudsysselsättning: senior advisor.
Tidigare ledande befattningar: vd och koncernchef i Intellecta aB 
1984–2003.
Tidigare styrelseuppdrag: ordförande i grafiska Företagens Förbund, 
ordförande/ledamot i Integraf Bryssel, ledamot i svenskt näringsliv, 
ledamot i sveriges Industriförbund.
Övrigt: ledamot i Intellecta aB.
Aktieinnehav i Intellecta: 108 000 aaktier och 133 292 Baktier med 
familj.
oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, ej oberoende i 
förhållande till större aktieägare i bolaget.
 
gunnar Mannerheim 
Född: 1945
Styrelseledamot
Invald: 2009
Utbildning: Ingenjör.
Huvudsysselsättning: grundare av McII holding.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i gtM holding a/s, M6 capital 
aB, Mannerheim Invest aB, scanProp development aB, scanProp 
holding aB. 
Aktieinnehav: 1 267 848 Baktier.
oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, ej oberoende i 
förhållande till större aktieägare i bolaget.

Carola Määttä 
Född: 1961 
Styrelseledamot
Invald: 2011
Utbildning: economy, Planning & Marketing, lPU, IFl stockholm 
school of economics, rMI Berghs school of communications,  
Uppdrag i Intellectas styrelse: ledamot i ersättningsutskottet.
Huvudsysselsättning: Kommunikationsdirektör på Proffice aB.
Tidigare ledande befattningar: ceo ogilvy group sweden, ceo tank/
Young & rubicam, ceo tank/hallstedt & hvid.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot i north Kingdom aB, ordförande i 
administration & customer solutions.
Aktieinnehav i Intellecta AB: 0.
oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större 
aktieägare i bolaget.  

leila swärd ramberg
Född: 1962
Styrelseledamot
Invald: 2012
Utbildning: Jur. kand.
Uppdrag i Intellectas styrelse: ledamot i ersättningsutskottet.
Huvudsysselsättning: grundare och Partner för theia aB, ramberg 
advisory, sintana Invest aB.
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Tidigare ledande befattningar: director external technology  sourcing 
ericsson radio systems aB, legal counsel ericsson radio systems 
aB.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i lastbilsbolaget g Persson aB, 
ledamot i theia aB.
Aktieinnehav i Intellecta: 100 Baktier.
oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större 
aktieägare i bolaget.

reVisorer, orDinarie

lars Wennberg
Född 1957. 
auktoriserad revisor,
Pricewaterhousecoopers aB

Madeleine endre
Född 1973. 
auktoriserad revisor,
Pricewaterhousecoopers aB

reVisorer, sUPPleanter

sten håkansson
Född 1960. 
auktoriserad revisor,
Pricewaterhousecoopers aB

Ulf Westerberg
Född 1960. 
auktoriserad revisor,
Pricewaterhousecoopers aB
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aKtien
antalet utestående aktier uppgår till 4 258 199, varav 4 002 199 
Baktier och 256 000 aaktier. Baktien berättigar till en röst. 
aaktien berättigar till tio röster. hembudsskyldighet följer aaktien. 
Intellectas Baktie är noterad på nasdaQ oMX nordic, stockholm, 
small cap under symbolen Icta B. en handelspost i Intellecta uppgår 
till en aktie sedan 20081013 då börspostbegreppet togs bort.

KUrsUtVeCKling
senast noterade betalkurs för aktien per den 30 december 2012 var 
24,60 seK jämfört med 31,40 seK ett år tidigare. högsta betalkurs 
under året var 40 (59) seK och lägsta betalkurs 20 (31) seK. senast 
noterade betalkurs för aktien per den 30 december 2012 som var 
24,60 (31,40) seK motsvarade ett börsvärde på 104,8 (133,7) MseK. 

Intellectaaktien ingår i branschindexet oMX stockholm 
 Industrials PI (enligt börsens egen segment). Indexet noterade en 
uppgång med 18 (–24) procent under 2012. Intellectas aktiekurs 
sjönk med –22 (–30) procent och under samma period noterade 
stockholm oMX small cap en nedgång med –1 (–22) procent.

aktiestruktur

röster antal aktier antal röster
aaktier 10  256 000 2 560 000
B aktier 1 4 002 199 4 002 199
antal aktier 20121231  4 258 199 6 562 199

ägarstrUKtUr
Intellecta hade enligt euroclear sweden vid räkenskapsårets slut 
1 016 (1 133) aktieägare. de 20 största aktieägarna hade ett innehav 
motsvarande 76,2 (74,7) procent av aktiekapitalet och 84,6 (84,0) 
procent av rösterna. det institutionella ägandet uppgick till 17,2 (17,2) 
procent av aktiekapitalet. andelen utländskt ägande uppgick till 19,6 
(19,4) procent.

UtDelningsPoliCy
Målet för Intellecta i finansiella termer är att möjliggöra en god till
växt av verksamheten samt att ha en beredskap att ta till vara affärs
möjligheter. det är angeläget att tillväxten kan ske med god finansiell 
styrka och fortsatt handlingsfrihet. Intellecta eftersträvar en utdel
ningsnivå på 45–50 procent av resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader samt schablonskatt. 
 

Intellecta 
IctaaKtIen

inDeXFöränDringar

Datum

oMX 
nordic 

small Cap
Föränd-

ring, % oMX 30
Föränd-

ring, %

oMX 
stockholm 
small Cap

Föränd-
ring, %

oMX  
stockholm 

industrials Pi
(sX2000Pi)

Föränd-
ring, % intellecta b

Föränd-
ring, %

20051230 291,84 960,01 299,65 671,94 42,00
20061229 341,35 17,0 1 147,27 20,0 354,62 18,0 873,74 30,0 46,80 12,0
20071228 321,29 –6,0 1 081,44 –6,0 296,49 –16,0 897,49 2,7 64,50 38,0
20081230 172,90 –46,0 662,33 –39,0 159,50 –46,0 470,95 –47,5 58,00 –10,0

20091230 225,79 31,0 951,72 44,0 257,37 61,0 711,13 51,0 54,00 –7,0

20101230 246,69 9,3 1 155,57 21,4 314,33 22,1 1 056,68 48,6 45,10 –16,5

20111231 193,49 –21,6 987,85 –14,5 262,01 –16,6 805,45 –23,8 31,40 –30,4

20121228 191,77 –0,9 1 104,73 11,8 271,07 3,5 951,94 18,2 24,60 –21,7
* discontinued as of 1 Feb, 2012

Intellecta-aktien är sedan 1990 noterad på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (1,50) SEK per aktie. 
Direktavkastning uppgår till 2,0 (4,8) procent. Substansvärde per aktie efter utspädning uppgick till 38,80 (53,30) SEK.
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Föreslagen UtDelning
För verksamhetsåret 2012 föreslår styrelsen att till aktieägarna dela 
ut 0,50 (1,50) seK per aktie. direktavkastningen utgörs av 2,0 (4,8) 
procent per aktie räknat på Intellectas aktiekurs vid utgången av året. 
den totala utdelningen motsvarar 2,1 (6,3) MseK exklusive återköpta 
egna aktier under 2011 och 2012.

ÅterKöP aV egna aKtier
årsstämman beslutade den 12 maj 2011 att lämna bemyndigande för 
styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna Baktier upp 
till 10 procent av aktiestocken samt att genomgöra överlåtelser av 
egna aktier vid förvärv. 

Intellecta har under perioden 14 juni 2011 till 27 juli 2012 återköpt 
88 939 egna Baktier för totalt 3,3 MseK. den genomsnittliga aktie
kursen uppgick till 36,89 seK. Under 2012, mellan 1 januari och 27 
juli, har Intellecta återköpt 31 254 egna Baktier för totalt 1,1 MseK till 
en genomsnittlig aktiekurs om 34,06 seK. återköpet är ett led i 
 Intellectas strävan att kunna använda sig av egna aktier som 
betalnings medel vid förvärv. sedan 28 juli 2012 har inget återköp 
skett mot bakgrund av det försämrade konjunkturläget. Ingen över
låtelse av egna aktier har ägt rum under 2012.

teCKningsoPtioner
optionsprogrammet i enlighet med bolagsstämmobeslut av den 
10 maj 2012 har genomförts under året. Programmet riktar sig till 
nyckel personer som är eller blir anställda inom Intellectakoncernen. 
villkoren för teckningsoptioner har skett på marknadsmässiga 
 villkor i enlighet med värderingsmodellen Black scholes. 

Per den 31 december 2012 har 57 500 optionsrätter av 213 000 
utnyttjats. optionspremien uppgick till 3:60 seK per teckningsoption. 
erhållna optionspremier uppgick till 207 KseK. optionerna ger rätt 
att teckna en aktie av serie B per optionsrätt till en kurs av 48 seK per 
aktie. teckning kan ske under perioden 1 juni 2016 till och med den 
1 juni 2017. 

aKtieägarinForMation
På Intellectas webbplats, www.intellecta.se finns fortlöpande 
 information om Intelllecta, utvecklingen av Intellectaaktien, 
 ekonomisk information samt kontaktuppgifter.

Fördelning efter aktieinnehav, 31 december 2012

aktieinnehav 

antal 
aktie-
ägare %

antal 
aktier %

Medelantal 
aktier per 

aktieägare
1–1 000 817 80,4% 166 626 3,9% 204
1 001–5 000 133 13,1% 294 220 6,9% 2 212
5 001–10 000 29 2,9% 221 458 5,2% 7 636
10 001–50 000 23 2,3% 558 663 13,1% 24 290
50 001–100 000 6 0,6% 401 063 9,4% 66 844
100 001– 8 0,8% 2 616 169 61,4% 327 021
summa 1 016 100,0% 4 258 199 100,0%

 

antalet aKtier oCh KaPitalets UtVeCKling

År transaktioner  Förändring, seK aktiekapital a-aktier b-aktier antal aktier
1988 Fondemission 550 000 1 000 000 26 668 73 332 100 000
1990 Fondemission 2 000 000 3 000 000 26 668 73 332 100 000
1990 split 5:1 3 000 000 108 000 392 000 500 000
1990 nyemission 1 050 000 4 050 000 108 000 567 000 675 000
1991 Konvertering 4 662 4 054 662 108 000 567 777 675 777
1992 Konvertering 9 324 4 063 986 108 000 624 329 732 329
1992 apportemission 330 000 4 393 986 108 000 624 331 732 331
1993 Konvertering 37 296 4 431 282 108 000 624 339 732 339
1993 Konvertering 279 858 4 711 140 108 000 677 190 785 190
1995 apportemission 278 400 4 989 540 108 000 723 590 831 590
1999 split 4:1 4 989 540 432 000 2 894 360 3 326 360
1999 apportemission 66 283 5 055 823 432 000 2 938 549 3 370 549
2000 apportemission 1 226 580 6 282 403 432 000 3 756 269 4 188 269
2001 apportemission 76 269 6 358 672 432 000 3 807 115 4 239 115
2001 omstämpling av aaktier till B 6 358 672 256 000 3 983 115 4 239 115
2002 apportemission 28 626 6 387 298 256 000 4 002 199 4 258 199

Omsatt antal aktier 1 000−tal
OMX Stockholm PI
OMX Stockholm Small Cap Index 
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intellectas största aktieägare per 2012-12-31

största ägare per 2012-12-31 a-aktier b-aktier % kapital % röster
M6 capital aB (gunnar Mannerheim) 1 267 848 29,8 19,3
richard ohlson 441 525 10,4 6,7
lars Fredrikson med familj 108 000 133 292 5,7 18,5
graphic consulting i stockholm 214 733 5,0 3,3
thord Wilkne med familj 130 500 3,1 2,0
leif lindberg 108 000 2,5 16,5
Försäkringsaktiebolaget avanza Pension 107 548 2,5 1,6
John strandberg 107 500 2,5 1,6
Intellecta aB 88 939 2,1 1,4
Peter stigwan 70 000 1,6 1,1
seB life International assurance 65 000 1,5 1,0
Mikael Östman 63 724 1,5 1,0
annika Johannesson 63 400 1,5 1,0
Bo nilsson 60 000 1,4 0,9
robur Försäkring 41 358 1,0 0,6
Per granath 40 000 0,9 6,1
nordnet Pensionsförsäkring aB 35 961 0,8 0,5
Yann Blandy 34 520 0,8 0,5
Isabelle sturny 33 900 0,8 0,5
Fredrik Palmstierna 32 214 0,8 0,5
Övriga 1 010 237 23,8 15,4
totalt 256 000 4 002 199 100,0 100,0

antal aktier 4 258 199
antal röster 6 562 199

antal ägare: 1 016

Intellecta hade enligt euroclear sweden vid räkenskapsårets slut 1 016 (1 133) aktieägare. 
de 20 största aktieägarna hade ett innehav motsvarande 76,2 procent av kapitalet (74,7 procent per 20111231) och 84,6 procent av rösterna (83,9 
procent per 20111231). det institutionella ägandet uppgick till 17,2 procent av aktiekapitalet (17,2 procent per 20111231). andelen utländskt 
ägande uppgick till 19,6 procent av aktiekapitalet (19,4 procent per 20111231).
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Data Per aKtie, seK1)

2012 2011 2010 2009 2008
eBItda, inkl. engångskostnader 2,6 17,7 18,75 14,30 16,30
eBItda, exkl. engångskostnader 21,05 10,95 14,70 16,30 16,85
resultat per aktie efter full skatt, före och efter utspädningseffekter2) –12,60 4,75 5,55 4,65 8,60
Kassaflöde från den löpande verksamheten per genomsnittligt antal 
aktier före och efter utspädning 8,10 21,20 14,85 24,15 17,25
eget kapital per aktie före utspädningseffekter4) 38,80 53,30 50,45 46,40 44,80
eget kapital per aktie efter utspädningseffekter3) 4) 38,80 53,30 50,45 46,40 44,80
substansvärde per aktie före utspädning4) 38,80 53,30 50,45 46,40 44,80
substansvärde per aktie efter utspädning4) 38,80 53,30 50,45 46,40 44,80
Utdelning 0,50 1,50 2,005) 1,25 3,00
Börskurs vid periodens slut 24,60 31,40 45,1 54 58
aktiens årliga omsättningshastighet6) 0,08 0,20 0,25 0,14 0,45
P/e tal –2 7 8 12 7
P/s tal 0,17 0,19 0,28 0,34 0,44
P/ce tal 9,46 1,77 2,41 3,78 3,56
P/JeK tal 0,6 0,6 0,9 1,2 1,3
direkt avkastning, % 2,0 4,8 4,4 2,3 5,2
Börskurs/eget kapital per aktie före utspädning, ggr 0,6 0,6 0,9 1,2 1,3
Börskurs/eget kapital per aktie efter utspädning, ggr 0,6 0,6 0,9 1,2 1,3
total avkastning, % –25,6 –38,9 –15,3 –5,1 –6,0
antal aktieägare vid periodens slut 1 016 1 133 1 137 1130 1243
antal aktier vid periodens slut 4 258 199 4 258 199 4 258 199 4 258 199 4 258 199
antal aktier vid periodens slut, exkl återköpta egna aktier 4 169 260 4 200 514 4 258 199 4 258 199 4 258 199
antal aktier vid periodens slut, exkl återköpta egna aktier,  
inklusive utspädningseffekter3) 4 169 260 4 200 514 4 258 199 4 258 199 4 258 199
antal aktier, genomsnitt exkl återköpta egna aktier 4 177 107 4 241 934 4 258 199 4 258 199 4 105 845
antal aktier, genomsnitt exkl återköpta egna aktier,  
inklusive utspädningseffekter3) 4 177 107 4 241 934 4 258 199 4 258 199 4 105 845
antal återköpta egna aktier vid periodens slut 88 939 57 685 – – –

1) För definitioner se sid 60 i den formella delen av årsredovisningen.
2)  Beräkningen av resultat per aktie efter full skatt baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående 

under året. vid beräkningen av resultat per aktie efter full skatt, efter utspädning, justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande 
potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från köpoptioner utställda på Intellectas återköpta egna aktier av serie B till två nyckelpersoner. en utspädningseffekt 
uppstår om nuvärdet av teckningskursen är lägre än stamaktiernas verkliga värde.

3) Utspädningseffekten avser ett program med 16 000 köpoptioner utställda på, av Intellecta aB, återköpta aktier. Inlösen mot Intellecta Baktier har skett per 20080229.
4) eget kapital per aktie före/efter utspädning definieras också som substansvärde före/efter utspädning per aktie då dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden saknas.
5) Ingår en extra utdelning med 0,50 seK/aktie för 2010 och 1,00 seK/aktie för 2007.
6) aktiens årliga omsättningshastighet är definierad som årlig omsättning av aktier / genomsnittligt antal aktier, inkl. utspädning, exkl. återköpta egna aktier.
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ÅrsstäMMa
årsstämma hålles torsdagen den 16 maj 2013 kl. 16.00, i spårvagnen, 
spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 a, stockholm.

FörValtarregistreraDe aKtier
aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt 
omregistrera aktierna i eget namn hos euroclear sweden aB för att 
äga rätt att delta i stämman. sådan omregistrering måste vara 
genomförd före fredagen den 10 maj 2013 och förvaltaren bör således 
underrättas härom i god tid före nämnda datum.

anMälan
aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara registrerad 
i eget namn i den av euroclear sweden aB förda aktieboken senast 
den 10 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande senast den 10 maj helst 
före kl. 15.00.

anmälan om deltagande på årsstämman sker per brev, fax, telefon 
eller mail till:

Intellecta aB (publ), 
årsstämma
Box 19063
104 32 stockholm
tel: 01021 22 112
Fax: 01021 22 800
email: anmalan@intellecta.se

vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnum
mer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt even
tuella biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt 
översändas tillsammans med anmälan. den som företräder juridisk 
person ska företa kopia av registreringsbevis eller motsvarande 
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

UtDelning
styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,50 (1,50) seK per 
aktie för räkenskapsåret 2012. den föreslagna utdelningen mot
svarar 2 084 630 seK. som avstämningsdag för utdelning har styrel
sen beslutat föreslå den 21 maj 2013. Beslutar stämman enligt för
slaget, beräknas utdelning komma att utbetalas av euroclear sweden 
aB den 24 maj 2013. 

eKonoMisK raPPortering 2013

delårsrapport kvartal 1 ( jan–mars) 16 maj 2013
delårsrapport kvartal 2 (april–juni)  26 juli 2013
delårsrapport kvartal 3 ( juli–sept) 7 november 2013
Bokslutskommuniké (okt–dec) 20 februari 2014
årsstämma för 2013  8 maj 2014 kl. 16.00

KontaKtUPPgiFter

huvudkontor
Intellecta aB (publ)
Birger Jarlsgatan 57 B
113 56 stockholm
tel: 01021 22 000
Fax: 01021 22 800
email: info@intellecta.se

För information om Intellecta, se www.intellecta.se

DistribUtionsPoliCy
Intellecta skickar ut tryckt version av Intellecta ”Metamorphos”, en 
verksamhetsberättelse om 2012 till aktieägarna. årsredovisningen 
2012 finns på Intellectas hemsida som webbaserad version och i 
PdFformat senast den 25 april 2013.

årsstäMMa och eKonoMIsK  
raPPorterIng
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MoDerbolaget

intellecta ab (publ) 

spårvagnshallarna
Birger Jarlsgatan 57 B, 4 tr. 
Box 19063
104 32 stocKholM
tel. + 46 10 212 20 00
Fax, + 46 10 212 28 00 
email: info@intellecta.se

www.intellecta.se

intelleCta ConsUlting

bysted ab 
stortorget 27 
211 34 Malmö 
tel. +46 40 35 15 40 
Fax. +46 40 35 15 41 
email: info@bysted.se

www.bysted.se

bysted a/s
enigheden
rentemestervej 2 b
2400 København nv
tel. +45 39 16 27 00 
Fax. +45 39 16 27 47 
email: info@bysted.dk

www.bysted.dk

hil-anders advertising agency ab
Birger Jarlsgatan 57 B, 7 tr
Box 19063
104 32 stockholm
tel. + 46 10 212 23 00
e:mail: info@hilanders.se

www.hilanders.se 

intellecta Corporate ab
Birger Jarlsgatan 57 B, 4 tr. 
Box 19063 
104 32 stockholm 
tel. + 46 10 212 20 00
Fax. + 46 10 212 28 16
email: corporate@intellecta.se

www.intellectacorporate.se
 
rewir ab

stockholm
Birger Jarlsgatan 57 B, 7 tr. 
Box 19063 
104 32 stockholm 
tel. + 46 10 212 27 00
email: stockholm@rewir.com

shanghai
378 WuKang road
office 303
shanghai 200031
People’s republic of china
tel. + 86 136 118 040 64
email: shanghai@rewir.com

www.rewir.se

intelleCta inFolog

ineko ab

Årsta
Byängsgränd 8
Box 90134
120 21 stockholm
tel. + 46 10 212 21 00
Fax, + 46 10 212 28 02
email: info@ineko.se

göteborg
Bangårdsvägen 8
428 35 Kållered
tel. + 46 10 212 24 00
email: info@ineko.se

www.ineko.se

intellecta Finanstryck
(bifirma till Ineko AB)
Årsta
Byängsgränd 8
Box 90134
120 21 stockholm
tel. + 46 10 212 21 00
Fax, + 46 10 212 28 02
email: finanstryck@intellecta.se

www.ineko.se

on time lager & Distribution ab
ryssviksvägen 2a
Box 35
131 06 nacka
tel. + 46 10 212 22 00
Fax. + 46 8 718 29 90
email: info@ontime.se

www.ontime.se

strålins grafiska ab
rissgårdsvägen 7
Box 275
791 26 Falun
tel. + 46 10 212 25 00
Fax. + 46 10 212 28 12
email: info@stralins.se

www.ineko.se


