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EBITDA 
UPPGICK 
TILL 29,3 MKR

(15,9)

NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 16 % TILL 

707,0 MKR
(610,4)

ÅRETS
RESULTAT  
BLEV 12,3 MKR

(4,6)

RESULTATET PER AKTIE ÖKADE MED 160 % TILL 

2,65 KR
(1,02)

STYRELSEN FÖRESLÅR EN UTDELNING OM 

1,50 KR/AKTIE
(0,75)

Christer Haglund, VD-ord sid 2

Jag gläder mig speciellt åt 
att vi sprängde  

700-miljonersvallen  
i omsättning 2011.



FÖRVÄRV
   Caperio Holding förvärvar SANvalue och företaget integreras fullt ut under 2011. 
   Förvärv av Licensbolaget AB.

    Caperio Holding förvärvar resterande 39,6 procent av aktierna i dotterbolaget Caperio Uppland AB.

STÖRRE AFFÄRER
    Friskolekoncernen AcadeMedia ger Caperio förnyat förtroende och avtalar för andra året i rad om leverans av 
5 000 elevdatorer. AcadeMedia väljer även Caperio för sin licenshantering och Caperio ser de tecknade avtalen 
som ett steg i det fortsatta samarbetet.

     Göteborgs stad ger Caperio tilldelningsbeslut avseende ramavtal med ett värde upp till 700 mkr.
     Caperio har under april slutit ett nytt avtal med Västra Götalandsregionen inom supporttjänster och  
infrastrukturtjänster.

       ITS vid Umeå Universitet väljer Caperio för persondatorer till universitet och högskolor till ett värde upp till 
320 mkr. 

ÖVRIGT
   Caperio rankas som nummer ett i Sverige i Radar Groups rapport Leverantörsutvärdering Sverige med betyget 
4,8 av 5 och får därmed det högsta betyget i utvärderingen.

  Handbollslaget Caperiotumba blir en ny Soulmate. 
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KONCERNCHEFENS KOMMENTAR:  
VI SKA VARA STOLTA!

Christer Haglund, CEO  
Caperio Holding AB

ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR 
Vi kan med stor glädje och stolthet 
summera ett mycket framgångsrikt 
år för Caperio. Samliga fyra kvartal 
präglades av stark expansion med 
ökad lönsamhet.  

Jag gläder mig speciellt åt att vi 
sprängde 700-miljonersvallen i om-
sättning 2011 samt att lönsamheten 
utvecklas enligt plan. Vi ökade brut-
tomarginalen och nästan dubblade 
vårt EBITDA-resultat jämfört med 
2010. Den positiva lönsamhetsut-
vecklingen beror till stor del på ett 
ökat tjänsteinnehåll i vår leverans 
till kund. Samtliga av våra sju 
kompetensområden har ökat såväl 
intäkter som personalstyrka samti-
digt som lönsamheten förbättrats. 
Den långsiktiga planen som lades 
fast i samband med noteringen på 
First North 2008 är vår vägvisare. 
Caperio ska växa organiskt med 15 
procent per år och vårt mål är att nå 
en EBITDA-marginal om 5 procent 
2012. Dessa mål är vi övertygade 
om att vi kommer nå!

LYCKOSAMMA FÖRVÄRV 2011
Förvärv som kompletterar vårt 
erbjudande är ett viktigt inslag i 
Caperios tillväxtstrategi.

Under 2011 förvärvade Caperio 
SANValue  och Licensbolaget. SAN-
Value stärker vårt erbjudande inom 
Server och Lagring på ett fantas-
tiskt sätt och genom Licensbolaget 
intensifierar vi vårt viktiga samar-
bete med Microsoft.

Vi är mycket glada att dessa förvärv 
genererat de synergier vi hoppades 
på och att integrationen har fortlöpt 
enligt plan. Samgåenden är viktiga 
för att skapa ännu attraktivare kun-
derbjudanden och vår framgångsrika 
förvärvsmodell har skapat en platt-
form för att framgångsrikt integrera 
entreprenörsbolag där vi tillsam-
mans växer oss ännu starkare. 

NÖJDA MEDARBETARE  
LEDER TILL NÖJDA KUNDER 
När Radar Group gick ut och frågade 
företagen på den svenska mark-
naden 2011 kom vi ut som nr 1 i 
mätning av leverantörskvalitet. Det 
är ett glädjande resultat för oss med 
tanke på att kvalitet är en av våra 
viktigaste konkurrensfördelar. På 
Caperio är vi övertygade om att det 
höga betyget från kunderna beror 
på att vi har nöjda medarbetare. Vi 
ska fortsätta bygga bolaget med 
kvalitet, innovation och personlighet 
som kännetecken. Våra medarbetare 
är nyckeln till fortsatt framgång. En 
betydelsefull byggsten är Caperio 
Academy som vi lanserade efter 
sommaren. Caperio Academy och 
individuella kompetensutvecklings-
planer är ett mycket starkt konkur-
rensverktyg i den viktiga jakten på 
de bästa medarbetarna. 

RÄTT POSITION FÖR TILLVÄXT
Vi är rätt positionerade med våra 
lösningar och funktioner som hjälper 
kunderna att spara tid och pengar 
och ger dem möjlighet att fokusera 
på kärnverksamheten. Vårt erbju-
dande inom personliga funktions-

tjänster och finansiering har mött 
stor uppskattning vilket visar på 
styrkan i vårt koncept.  Vi gjorde ett 
flertal viktiga investeringar under 
2011 för ett ökat tjänsteinnehåll i 
leveransen, ytterligare ett modernt 
logistikcenter samt utveckling av 
vårt systemstöd och dessa kommer 
att bidra påtagligt till resultatet 
2012.

Sammanfattningsvis ser vi positivt 
på möjligheterna att fortsätta växa 
snabbare än marknaden och i vår 
strävan att städigt förbättras ser 
vi mycket fram emot ett ännu mer 
framgångsrikt 2012.

2WWW.CAPERIO.SE



Vårt erbjudande inom  
personliga funktions- 

tjänster har mött stor upp-
skattning vilket visar på 

styrkan i vårt koncept. 
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OM CAPERIO
Caperio är idag en av Sveriges snabbast växande företag inom IT-sektorn. Det 
har gått 12 år sedan Caperio såg dagens ljus. Ambitionen var att bygga ett före-
tag där den kreativa människan kunde finna sin plats. En plats som gav utrymme 
för skratt, innovation, personlighet och lönsamhet. Ungefär i den ordningen.
Vi var tidigt ute med det som idag inkluderas i termer som Employer Branding 
och Talent Branding. För vi trodde oss veta att ekvationen för lönsamhet har sitt 
ursprung i medarbetarna. Trivs medarbetarna kommer lönsamheten naturligt.  
Så var det. Så är det.

Men vi nöjde oss inte här. Vi tog resonemanget ett steg längre. Vi inkluderade vår 
kund i samma ekvation. Den faktor som skulle visa sig vara central i  
Caperios verksamhet, oavsett om det gäller en medarbetare eller en kund, var 
mötet. 

DET ÄR I MÖTET DET HÄNDER.
Tack vare denna positionering har vi skapat en grund som 12 år senare visar 
sig inte bara fungera utan dessutom vara riktigt lönsam. För oavsett kurs eller 
konjunktur har vi aldrig svikit övertygelsen att den bästa medarbetaren har 
förutsättningen att skapa möten som gör skillnad för kunden. Summan av detta 
resonemang är en nöjd kund. Kvaliteten som kommer av denna ekvation fick 
bästa betyg av Radar Ecosystems  Specialists (tidigare Radar Group) som i sin 
årliga undersökning av leverantörskvalitet kan konstatera att Caperio har  
Sveriges mest nöjda kunder.

Utvecklingen inom IT har varit fenomenal. Faktum är att om flygindustrin hade 
utvecklats i samma takt som processorindustrin hade vi flugit mellan New York 
och Los Angeles på 5,5 sekunder. Från att ha varit en marginaliserad faktor ser vi 
nu hur IT  inte bara är en förutsättning utan ett centralt element i framgångsrika 
företag. Högt upp i näringskedjan finner vi en CIO eller IT-chef. Och Caperio. För 
i denna atmosfär har vi lyckats skapa ett förtroende hos våra kunder få andra 
lyckats med. Vi håller det vi lovar helt enkelt. Men självklart inser vi att detta är 
färskvara och därför arbetar vi varje dag med att förädla vårt erbjudande. 

Caperio levererar lösningar inom 7 kompetensområden; Licens, Nätverk & 
Säkerhet, Telefoni, Klient & Logistik, Server & Lagring, Utskrift & Dokument och 
Finansiering. Självklart är det olika kompetens och karaktär mellan dessa men 
tack vare vår företagskultur kan man oavsett område alltid förvänta sig person-
lighet, innovation, kunskap och kvalité.

12 år. Snart tonåring. Varje ny kollega får tillfälle, bland annat genom  
Caperio Academy, att ta till sig de erfarenheter vi erfarit under dessa år. För 
bara genom att vara ödmjuka och ständigt förändra, förädla och utveckla vår 
affärsidé behåller vi vår position som det självklara valet för våra kunder.  Och i 
en tid där IT blivit en förutsättning för lönsamhet känner vi stor tillförsikt inför 
framtiden. 

Högt upp i näringskedjan 
finner vi en CIO eller  

IT-chef. Och Caperio.

4WWW.CAPERIO.SE
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JOHAN SÖDERSTRÖM – VINNARSKALLE
ANALYTISK. ORÄDD. SKÄRPT. JOHAN SÖDERSTRÖMS FÖRMÅGA ATT  
BEDÖMA FRAMTIDENS UTMANINGAR ÄR EN STOR TILLGÅNG FÖR  
CAPERIO. MEN MEST STOLT ÄR HAN  ÖVER SINA MEDARBETARE. 
– Förklaringen till att 2011 varit ett så pass bra år är att många av våra medar-
betare utvecklats i sina roller, de har tagit ett stort individuellt ansvar samti-
digt som vi har fått ett bättre ledarskap och större samarbete i organisationen. 
Det har i sin tur inneburit att vi har varit framgångsrika i utvecklingen av våra 
kunder, säger Johan. 

– Jag vill också lyfta fram det lyckade förvärvet av SANvalue. Företaget och 
dess personal har gett ett än större självförtroende i Caperios sälj- och kon-
sultkår. 

MÄNNISKAN I  CENTRUM - EN FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR CAPERIO
Caperio har varit mycket framgångsrika i integrationen av sina förvärv. En 
framgång som Johan varit starkt bidragande till. 

– Alla integrationer innebär förändring och det är jag bra på. Det handlar om 
att sätta kunderna och medarbetarna i centrum, inte systemen. Om kunder 
och medarbetare i det förvärvade företaget har det bra och är nöjda, kommer 
slutresultatet att bli bra. 

!"# $%# &" '( (#%) $*+ ,*++%#?

– Vi ska ha stort fokus på att ta in nya kunder till Caperio och ett stort fokus 
på att utöka tjänsteinnehållet i vårt erbjudande, där bland annat personliga 
funktionstjänster är en viktig del. Vi ska också fortsätta arbetet med våra 
värdeord i kundrelationerna – personligt, innovativt och kvalitet – för att få så 
nöjda kunder som möjligt.

“Vår framgång handlar om 
att vi satt kunderna och 

medarbetarna i centrum. 

PERSONLIGT MED JOHAN ”SKORPAN” SÖDERSTRÖM
N-+.:  Johan Söderström eller ”Skorpan”. ”På min förra arbetsplats fanns en 
Johan Nordström, han kallades Norpan. Jag fick helt enkelt bli Skorpan. ”
E/%.$,-'%#:  Vinnarskalle  - vill vinna varje match, varje dag på Caperio. ”Men 
jag vill vinna matcherna på rätt sätt, som ett lag tillsammans med kunderna. 
Och med hjärtat.”
M%$) $)*0) 12%#: Att Caperio har lyckats kombinera tillväxt i omsättning, vinst 
och personal med marginalhöjningar och samtidigt ha den fantastiska stäm-
ning som  företaget har!  
V300 3 4#-+)3&%.:  Fortsätta att utvecklas och utveckla. Min belöning är att se 
mina medarbetare utvecklas. Det finaste jag kan få är att se någon annan bli 
bättre - tack vare mig!

“
Johan Söderström 

COO

6WWW.CAPERIO.SE



VILKEN UTVECKLING  PÅ  
MARKNADEN HOPPAS DU MEST PÅ 
UNDER 2012?

VAD GLADDE DIG MEST I DIN  
VERKSAMHET UNDER 2011? 

SERVER & LAGRING 

UTSKRIFT & DOKUMENT

LICENS

TELEFONI

FINANS

D-.3%0 G#1.+-., -.$2-#3/:
Uppskattningen från våra kunder kring 
vårt tjänsteerbjudande inom Licenshan-
tering, där vi med våra Proaktiva avtal 
framgångsrikt kunnat möta marknadens 
efterfrågan på tydlighet inom området.

Vi ser ett ökat behov från kunder att få 
stöd runt licensavtal och Software Asset 
Management. Våra proaktiva tjänster 
inom området Licens passar utmärkt för 
den typen av behov, och vi hoppas kunna 
ta ytterligare marknadsandelar.

.30$-(,% *0$$*., -.$2-#3/:
Att det lönar sig för våra kunder att 
anlita oss. Vi erbjuder kunderna verk-
samhetseffekter och inte produkter eller 
teknik. 

Vi hoppas på en ökad andel utrednings-
uppdrag där vi får möjlighet att påvisa 
verksamhetsnytta, effektiviseringsmöj-
ligheter och besparingspotential. 

%#35 -35-#&3, -.$2-#3/:
Att vi stärkt och breddat våra affärsre-
lationer med befintliga och nya kunder 
tack vare ett högt fokus på funktionali-
tet och ett aktivt livscykeltänk.

Vi kommer fokusera på att leverera funk-
tionalitet och kvalitet till våra kunder, 
fortsätta utveckla och paketera våra 
koncept för PC som tjänst och elevdator-
lösningar och erbjuda kunderna flexibla 
hyreslösningar.

6-.-%#3, 6*!-.$$*., -.$2-#3/:
Affärsområdet Datacenter som omfattar 
både Server & Lagring samt Nätverk 
& Säkerhet har haft en stor tillväxt av 
tjänsterebjudandet. Tillväxten inom 
området är en otroligt bra vägvisare om 
att vi har ett attraktivt erbjudande, det 
visar även det förnyade förtroendet hos 
våra nya och befintliga kunder. 

Vi ser en mycket positiv utveckling för 
2012. Det är den snabbt accelerande 
informationsmängden som är drivkraf-
ten. Backup och storage är högaktuella 
ämnen för företag och organisationer, 
säkerhetsfrågan och redundans för att 
säkerställa intern drift är alltjämt viktigt 
för att produktionssäkerheten skall 
upprätthållas.

.350-$ 70*+7%#/, -.$2-#3/:
Den extremt stora tillväxt vi haft, mycket 
tack vare att våra befintliga kunder sett 
fördelarna med att lägga mer ansvar och 
köpa mer tjänster från oss under 2011. 

Jag ser gärna att trenden på marknaden 
att köpa området som en tjänst fortsät-
ter, då vi är redan är kunniga och erfarna 
inom området.  Vi kan också erbjuda våra 
kunder lite mer än våra konkurrrenter ge-
nom att vi utvecklat nya tilläggstjänster. 

5!#3$)3-. /#1.3./, -.$2-#3/ 41# 
,03%.) & 0*/3$)3, $*+ !-4) &%. 
$)1#$)- )300289)%. -2 5-'%#3*$ 
$-+)03/- ,*+'%)%.$*+#(&%.. 
Genom att vi har fortsatt utveckla vårt 
tjänsteerbjudande har området stärkt 
affärsrelationen med befintliga kunder. 
Under 2011 har vi levererat PC som 
funktion. I slutet av året eskalerade det 
och blev en succe. Rekryteringen av en ny 
affärsområdeschef för Klient & Logistik 
har tillfört ytterligare kompetens inom 
affärsområdet. 

Behovet hos våra kunder att sänka 
kostnaderna men samtidigt behålla 
funktionaliteten har ökat. Därför hoppas 
vi på att efterfrågan på funktions-
tjänster övergår från PC som tjänst till 
arbetsplats som tjänst. Vi har också sett 
en ökad efterfrågan. I syfte att sänka 
kostnaderna med bibehållen funktionali-
tet har vi också sett förbättringar.

KLIENT & LOGISTIK

NICE TO MEET YOU7



GOD UTVECKLING INOM  
SAMTLIGA KOMPETENSOMRÅDEN
På Caperio erbjuder vi IT-lösningar inom sju områden; Klient & Logistik, Ut-
skrift & Dokument, Server & Lagring, Nätverk & Säkerhet, Telefoni, Licens och 
Finans.

Inom varje område identifierar vi ett nuläge och implementerar lösningar som 
skapar en proaktiv driftsverksamhet. Före, under och efter finns vi som stöd så 
att driftmiljön förvaltas och utvecklas. Innovation, nyfikenhet och kvalitet är 
några av de egenskaper som gett oss Sveriges nöjdaste kunder*.

DATACENTER (SERVER & LAGRING OCH NÄTVERK & SÄKERHET)
Området har under året stärkt sin position på marknaden genom nyckelrekry-
teringar av ledare och konsulter, och inte minst genom förvärvet av SANvalue. 
Marknaden efterfrågar i allt större utsträckning en partner som kan erbjuda 
kompetens och rådgivning inom hela datacentret och synergierna mellan om-
rådena Server & Lagring och Nätverk & Säkerhet blir tydliga. Antalet uppdrag 
och projekt där vi både har rollen som rådgivare och implementerar lösningar 
som förbättrar hela datacentret har ökat markant under 2011. Vi har stärkt 
våra kundrelationer och våra intäkter på längre sikt genom proaktiva avtal där 
vi löpande stödjer kundens IT-produktion med våra tjänster. 

TELEFONI
Ett breddat erbjudande och ett flertal rekryteringar inom konsultorganisatio-
nen har gjort att hela området stärkt sin konkurrenskraft. Vi har sedan tidigare 
en stark position som oberoende rådgivare inom telefoni och med det som bas 
är vi en naturlig partner för våra kunder när de tar ett större grepp om hela 
kommunikationsområdet. 

Under året har projekten växt i omfattning och handlar oftare om kommuni-
kation än bara telefoni. Telefoni är fortfarande den enskilt viktigaste delen i 
projekten men våra kunder vill ta ett större grepp och se hur telefoni kan inte-
greras och samverka med andra kommunikationsverktyg inom verksamheten. 
I kunddialogen och i leveransen finns också ökade synergieffekter med våra 
tjänster och kompetenser inom Nätverk & Säkerhet.

LICENS
Positionen som en rådgivare inom licenshantering har fortsatt att stärka 
området. Under 2011 växte efterfrågan på utredningar kraftigt med ett tydligt 
syfte att kostnadsoptimera avtal med hänsyn tagen till nuvarande och fram-
tida användning i verksamheten. Det finns ett större intresse för utredningar 
och implementeringsprojekt vars syfte är att höja kvaliteten och effektivite-
ten i licenshanteringen. Resultatet uppnår vi bl.a. genom att införa ett effekti-
vare arbetssätt kring ett befintligt SAM-verktyg hos kunden. 

Med framgångarna kring utredningar som bas har vi fortsatt att stärka våra 
kundrelationer och intäkter på längre sikt genom att teckna ett stort antal nya 

Bäst i Sverige enligt Radar Groups  
“Leverantörskvalitet i Sverige 2011”

8WWW.CAPERIO.SE



avtal. Genom förvärvet av Licensbolaget i december 2011 kommer den ökade 
marknadsnärvaron få stora effekter under det kommande året.

UTSKRIFT & DOKUMENT
Genom att fortsätta utveckla tjänsteerbjudandet har området stärkt affärs-
relationen med befintliga kunder. Efterfrågan på utredningar, främst i syfte 
att sänka kostnaderna med bibehållen funktionalitet, har ökat. Marknadens 
efterfrågan på projektledning vid upphandlingar visar en ökad medvetenhet 
om vad en förändring inom utskriftsområdet kan innebära när det gäller kost-
nadsbesparingar, effektiviseringar och minskad miljöpåverkan. Området har 
nyrekryterat i syfte att stärka marknadsnärvaron och konkurrenskraften. Hela 
satsningen inom området har lett till kraftig tillväxt när det gäller intäkter från 
funktionsavtal.

KLIENT & LOGISTIK
Vi har attraherat en stor mängd nya kunder under året samtidigt som de 
befintliga affärsrelationerna utvecklas. Grunden till framgångarna ligger i ett 
konkurrenskraftigt erbjudande. Vi har under året utvecklat erbjudandet genom 
att öka tjänsteinnehållet och tillfört mer värde i leveransen till kund. Efterfrå-
gan på våra funktionstjänster har ökat under året och det är den enskilt största 
anledningen till områdets framgångar under 2011. 

Vi förberedde oss för ytterligare tillväxt genom att investera i ett toppmo-
dernt logistikcenter i Enköping. Sedan tidigare har vi ett logistikcenter i Gö-
teborg och när våra logistikcenter samverkar uppnår vi effekter som kommer 
våra kunder tillgodo i ökad tillgänglighet och snabbare leveranser. 

FINANS
Dotterbolaget Caperio Finance fjärde verksamhetsår har varit expansivt. Vo-
lym och resultat har återigen överträffat styrelsens och ledningens redan högt 
ställda förväntningar. När IT-avdelningar möter ökade krav på tillgänglighet 
i kombination med kostnadsbesparingar stiger även intresset för att teckna 
flexibla finansieringslösningar. 

Förutom att standardisera och göra kontrollerade utbyten med så lite hand-
påläggning som möjligt är det möjligheten att verksamhetsanpassa lösningen 
även under utrustningens livstid som gör att verksamheter väljer finansiering. 
Det förändrade inköpsbeteendet och potentialen inför 2012 lovar gott.

 “Caperio växer  
snabbare än marknaden.”
Fredrik Olofsson,  
Försäljningsdirektör
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UTVANDRINGFRÅN USA TILL SVERIGE
S3#3"$ I.)%#.-)3*.-0 !-# 5%.)#-0- $:$)%+ 41# 0-/#3./ $*+ 8# -448#$,#3-

)3$,- 41# !%0- &%. 3.)%#.-)3*.%00- 2%#,$-+!%)%.. F1#%)-/%) !-# )3&3/-#% 

!-4) )2( 0-/#3./$'0-))4*#+-#, %. 3 USA *5! %. 3 S2%#3/%. N" !-# 7%$0")%) 
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Ett återförsäkringsbolag försäkrar 
andra försäkringsbolag som skyddar 
sin balansräkning och utjämnar vola-
tilitet genom att sprida risker och på 
så sätt minska påverkan från många 
eller väldigt stora skadehändelser, 
till exempel vid naturkatastrofer.  
Den stora utmaningen för Sirius IT-
avdelning är driftssäkerheten under 
den mest kritiska affärsperioden 
som pågår några månader innan 
nyår, samt vid förnyelseperioderna 
som sker under våren. Företagets 
CIO Staffan Wide berättar hur pro-
cessen kan gå till:  – För Sirius hand-
lar det mycket om att göra analyser. 
Typiskt är att vi får en förfrågan där 
data levereras, vilket kan handla 
om hur hela portföljen ser ut för ett 
visst försäkringsbolag. Dessa data 
bearbetar vi i olika system för att 
simulera risker och kunna sätta ett 
rimligt pris på affären. Hela den här 
processen kräver en hel del prestan-
da av systemen då mycket data ska 
behandlas på ganska kort tid.

BAKGRUNDEN TILL  
FLYTT AV LAGRINGSMILJÖN
Den europeiska marknaden har 
växt sig störst och här återfinns 
huvudverksamheten i Sverige. 
På driftssidan är det främst av 
kostnadsskäl som Sirius flyttar den 
USA-baserade plattformen till Sve-
rige. Företaget har tidigare haft fem 
datacenter som nu ska reduceras till 

två och placeras i Stockholmsområ-
det. I USA har Sirius haft två stora 
datasajter, en primär och en sekun-
där. Under mars 2012 ska hela den 
sekundära sajten vara överspeglad 
och den primära sajten till halvårs-
skiftet 2013.  – Vi har byggt ett nytt 
prissättningssystem här i Sverige 
och den aktiva delen av IT-miljön är 
här, därför var konsolideringen till 
Sverige en logisk väg att gå, menar 
Staffan Wide. Ett annat skäl till 
flytten handlar om avstånd. Huvud-
delen av de som arbetar i företaget 
finns i Europa, medan betydligt färre 
medarbetare finns på den amerikan-
ska sidan.

SVENSKA FÖRDELAR
En fördel för Sirius och Sverige i 
det här sammanhanget är även att 
Sverige är ett lågriskland, då det är 
mindre exponering för olika typer 
av katastrofrisker här jämfört med 
många andra platser i världen. 
– Förutom att spara en stor summa 
pengar varje år i driftskostnader är 
vår förhoppning att IT-avdelningen 
ska få mer tid till kvalitetsjobb. Vi 
gjorde mycket dubbelt tidigare på 
två sidor av Atlanten. Nu kan vi kon-
centrera utvecklingen på ett ställe 
för att bli mer produktiva. Det ger 
en bra effekt som gör att vi frigör 
tid att stödja verksamheten bättre. 
– Tiden är en väldigt stor utmaning 
för oss. Främst i den första fasen 

med den sekundära USA-sajten, 
där vi bland annat av kontraktsskäl 
var pressade att lösa det snabbt. 
Nästa steg är mer en fråga om att få 
allt att klaffa med de unika system 
vi använder. Att flytta den fysiska 
utrustningen är inga problem, men 
att få rätt användarupplevelser på 
andra sidan av Atlanten är en annan 
sak. Det ser jag som den stora utma-
ningen framöver, säger Staffan Wide 
och lägger till: – Vi arbetar för att 
det ska bli blir mer av samma känsla 
för alla slutanvändare, oavsett om 
man sitter i Stockholm, Singapore, 
New York eller andra platser. Idag 
kan det vara ganska stora skillnader 
i upplevelse beroende på vem som 
driftar systemen, vilken mjukvara 
som körs och den version som an-
vänds. 

CAPERIO TAR TAG I ARBETET
Caperio fick förtroendet att designa 
den nya infrastrukturplattformen, 
leverera hårdvara samt flytta data 
och system till Sverige. Sirius såg 
fördelarna med den lösning Ca-
perio rekommenderade. En global 
lagringsplattform som baseras på 
hård- och mjukvara från NetApp 
med backup och tillgänglighets-
produkter från Symantec. Caperio 
byggde också in ett enklare gräns-
snitt och snabbare access och 
fördelarna blev uppenbara, både vad 
gäller kostnadseffektivisering men 
kanske framförallt tidsbesparingar 
för Sirius International samtliga 
medarbetare. 
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– ÖVERLAG HAR CAPERIOS  
PERSONAL VARIT SNABBA MED 
ATT TA FRAM LÖSNINGAR SOM 
FUNGERAR FÖR OSS. DE ÄR KOM-
PETENTA OCH DRIFTIGA, INGA NIO 
TILL FEM-PERSONER PRECIS...

Staffan Wide, CIO, SIRIUS
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Jacob Christensen. , Martin & Serveras driftchef
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CAPERIO BACKAR UPP MARTIN & SERVERA
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Mats Holm är seniorkonsult på 
Caperio inom backup och lagring. 
Sedan 2007 har han anlitats av 
Servera för att ta ett övergripande 
systemansvar för deras backup. En 
roll som oftast sker på distans från 
Caperios kontor i Örebro. 

– Mitt uppdrag handlar om att kon-
trollera att driften sköts som den 
ska och att driva ansvarsområdet 
backup framåt i utvecklingen. Serve-
ras riktlinjer ska följas och där ingår 
det att hålla rutinbeskrivningar och 
dokumentationer uppdaterade. Jag 
utbildar också Serveras egen drifts-
personal vid behov och är behjälplig 
om de kör fast. Om något behöver 
göras ”hands on” i Stockholm är jag 
själv på plats, säger Mats Holm.

Backup är en viktig försäkring för 
Servera. Om utrustning går sönder, 
data försvinner eller tas bort av 
misstag, ska backupen vara så pass 
väl utförd att allt går att återställa. 
Konsekvensen av ett stillestånd är 
inte bara förlorade intäkter, det kan 
även påverka företagets anseende 
och prioriteras därför högt. 

KONSULTER BLIR RÅDGIVARE
– Jag kan se en skillnad på om man 
använder sig av en förvaltarorgani-
sation som är konsultbaserad, eller 
har en intern organisation för detta. 
En konsult får erfarenheter från 
andra uppdrag och har kontinuerlig 

kontakt med allt som händer inom 
utveckling på marknaden. Det gör 
oss naturligt till rådgivare, säger 
Mats.

ETT SÄKERT ARBETSSÄTT
På Servera görs kontinuerliga 
återställningar och en hel miljö har 
byggts upp för att kunna återställa 
servrar och system. När det kommer 
in en ny applikation, blir det ett pro-
jekt som kan involvera ett antal nya 
servrar. Det som görs inom ramen 
för alla inblandade systemansvariga 
är att installera i test och utveckling. 
Därefter utförs bland annat ett an-
tal återställningstester innan något 
släpps iväg till produktion.

– Det här är något som många 
företag missar, menar Mats Holm. 
Man har ingen möjlighet att göra de 
stora återställningstesterna utan 
återställer lite grann. Sedan går man 
vidare i produktion utan att vara 
hundra procent. På Servera har vi 
byggt upp säkerheten innan något 
går till produktion. Jag kan med 
stolthet säga att Servera har en så 
uppdaterad och utvecklad backup-
lösning, att vi till dags datum inte 
har misslyckats med en enda åter-
ställning. 

”VI KAN LÄGGA FOKUS  
PÅ KÄRNVERKSAMHETEN”
– I vår organisation har vi egen 
spetskompetens på de områden 
som är vår kärnverksamhet, säger 
Martin & Serveras driftchef Jacob 
Christensen. Men IT är inte vår 
kärnverksamhet och det är ganska 
kostsamt att bygga och behålla egen 
spetskompetens. På bland annat 
backup och lagring har vi därför an-
strängt oss för att hitta den bästa, 
och valet landade hos Caperio.

– Jag kan absolut rekommendera 
upplägget att ta in konsulter för 
systemansvar. Man kan inte sitta 
och jobba enbart i sin egen miljö och 
samtidigt räkna med att hålla kom-
petensen på topp. För att behålla 
spetskompetensen bör man vara 
verksam i olika miljöer och företags-
lösningar. 
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CAPERIO - EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
BRANSCHENS BÄSTA MEDARBETARE
Ett viktigt strategiskt mål för Caperio är att ha branschens bästa medarbe-
tare. För att nå målet arbetar företaget på olika sätt för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. En betydelsefull byggsten är Caperio Academy som företaget 
lanserade efter sommaren. Samtliga i Caperios personal ska genomgå utbild-
ningarna i Caperios interna affärsskolor: sälj- och konsult, business relations 
samt ledarskap. 

Det har också betydelse att alla från Caperio delar samma värdegrund, så 
att kunderna företaget arbetar med vet vad de kan förvänta sig. På Caperio 
är samtliga medarbetare VD för sin egen arbetsuppgift vilket innebär att ta an-
svar och vara delaktig i företagets utveckling. Det innebär också att medarbe-
tarna får möjlighet att själva utvecklas genom kompetensöverföring, coaching, 
utmanande uppdrag, utbildningar och resor. 

Caperio Academy, bra ledare och individuella kompetensutvecklingsplaner är 
mycket starka konkurrensverktyg i den viktiga jakten på de bästa medarbe-
tarna. 

INDIVIDEN I FOKUS PÅ CAPERIO
På Caperio ska ledarskapet ska vara proaktivt och personligt. En ledare på 
Caperio ska veta hur medarbetarna mår och fokusera mer på teamet än på 
sin personliga karriär. Att vara chef är ett yrke i sig, men man är ändå bara en 
av byggstenarna i ett framgångsrikt team. Våra ledare ska identifiera med-
arbetarnas behov av kompetensutveckling tillsammans med medarbetaren 
själv, som också har ett stort ansvar att vara drivande i att skapa utrymme för 
kompetensutveckling med stöd av HR. Oavsett position eller ålder behöver alla 
utrymme för att utvecklas, för att må bra som människa och för att följa med i 
den snabba utvecklingen. 

Med ett utvecklat erbjudande, väl fungerande förvärvsmodell och ett gott 
anseende som arbetsgivare ska Caperio fortsätta bygga bolaget till glädje för 
kunder, medarbetare och aktieägare där kvalitet, innovation och personlighet 
är kännetecken för företaget. 

STOR GEMENSKAP OCH STOLTHET BLAND CAPERIOS PERSONAL
Varje år genomför Caperio medarbetarundersökningar för att känna av 
temperaturen hos medarbetarna och för att kunna jämföra utvecklingen med 
föregående år. 2011 instämmer 98 procent av medarbetarna i att Caperio har 
en bra gemenskap, är en attraktiv arbetsgivare och ständigt arbetar för att 
utvecklas till ett bättre företag. Att känna stolthet för företaget samt ha stort 
förtroende för ledningen kommer på topplaceringar. 

Medarbetarundersökningarna används framförallt för att hitta förbättrings-
potential inom olika områden. Förbättringarna ska leda till att företaget kan 
attrahera och behålla kompetent personal.

Carina Norgren 
HR-Manager
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MARKNADSTRENDEN GYNNAR CAPERIO
IT-BUDGETAR FOKUSERAR PÅ EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER
Radar Groups rapport ”IT Radar 2012” visar på en förväntad tillväxt på 1,5 
procent under 2012. Budgetarna är försiktiga och fokus ligger på investeringar 
som ska minska kostnader eller öka effektiviteten i befintlig IT-infrastruktur. 
Det är ett typiskt symptom i en osäker marknadssituation där man dessutom 
undviker ett risktagande i stort, enligt Radar Group. 

IT-budgetens struktur avviker inte markant från tidigare år. Den långsiktiga 
trenden där den interna kostnadsmassan minskar och den externa andelen 
ökar fortsätter i Sverige. Under 2012 väntas 28 procent av IT-budgeten 
användas till interna kostnader medan 72 procent går ut externt i marknaden. 
Sveriges totala IT-budget för 2012 beräknas ligga på ca 154 miljarder kronor. 

Radar menar att de första två kvartalen under 2012 är viktiga och att den 
internationella osäkerheten kan påkalla nedjusteringar av prognoserna.

Tillväxt väntas inom samtliga tre huvudområden:

 » Hårdvarumarknaden växer med ca 0,6 procent värdemässigt
 » Mjukvarumarknaden växer med ca 1,6 procent värdemässigt
 » Tjänstemarknaden (inklusive outsourcing och molntjänster) växer med 

 cirka 1 procent värdemässigt

KRAFTIG TILLVÄXT FÖR MOLNET 
Den starkaste tillväxten finns inom molntjänster som växer med 30 procent år-
ligen, men då utifrån ganska låga nivåer. Molntjänster som ersätter traditionell 
mjukvara minskar värden som mäts inom mjukvara. För varje tillväxtkrona för 
en molnbaserad tjänst tas lite mer än en krona bort i den traditionella mark-
naden, vilket skapar en värdekurva som inte riktigt speglar utvecklingen för 
antalet mjukvaruaffärer. Molntjänstemarknaden är i en fas av kraftig tillväxt 
och utveckling.

Utvecklingen för tjänstemarknaden har varit starkare än för de andra mark-
nadssegmenten. Redan 2010 var marknaden tillbaka på samma nivå som före 
lågkonjunkturen. Under 2012 kommer omsättningen för IT-tjänster att vara 
cirka 5 procent högre än någonsin tidigare i Sverige.

Hans Edin 
Marknadsdirektör
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CAPERIOS AKTIE OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet i Caperio uppgick den 31 december 2011 till 118 605 245,90 
SEK, fördelat på 4 744 210 utestående aktier. Varje aktie berättigar till en röst 
och samtliga aktier äger lika rätt till del i bolagets tillgångar och vinst. Vid års-
stämma får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet av denne ägda och 
företrädda aktier, utan begränsningar i rösträtten. Ordinarie årsstämma i maj 
2011 bemyndigade styrelsen att till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfäl-
len, besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier. Avvikelse skall kunna 
ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i 
syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning 
för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning, kontanter eller apport.  
Detta bemyndigande har utnyttjats i samband med förvärvet av SANvalue då 
250 000 aktier emitterades. 

AKTIENS UTVECKLING

HANDELSPLATS
First North är en alternativ marknadsplats som är en del av OMX Nordiska Börs. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga 

att följa samma regler som bolag på reglerade marknader, utan följer istället ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädes-

vis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering 

i ett bolag på en reglerad marknad. OMX Nordiska Börs ansvarar inte för övervakningen av bolagen på First North utan det gör istället en 

Certified Adviser. Certified Adviser för Caperio Holding är Mangold Fondkommission. Certified Adviser ansvarar för att Bolaget uppfyl-

ler kraven för First North och att Bolaget löpande följer tillämpliga informationskrav.

HANDEL PÅ FIRST NORTH
Handeln på First North sker i OMX Nordiska Börs handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt och bedrivs kontinuerligt på 

samma sätt som för företagen på den reglerade marknaden. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom 
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STÖRSTA AKTIEÄGARE PER DEN 31 DECEMBER 2011
 A.)-0 -,)3%# R1$)%# %

Christer Haglund, genom bolag 1 300 961 27,4 
David Pohanka 336 732 7,1 
Mikael Zetterberg, privat/genom bolag 220 133 4,6 
Stefan Claesson 178 185 3,8 
Mikael Berthling 169 645 3,6 
Nils-Åke Olsson 150 035 3,2 
Johan Söderström 146 804 3,1 
Anders Filipsson, genom bolag 128 800 2,7 
Per Karlsson, genom bolag 125 000 2,6 
Thomas Olsson 122 000 2,6

Övriga 1 865 915 39,3 
Totalt  4 744 210 100,0

A.)-0 A.)-0 A.)-0 K-'3)-0 *5!
-,)3%# -,)3%8/-#% -,)3%# #1$)%# (%)
1 - 500 1 838 43 809 0,92 
501 - 1000 30 24 555 0,52 
1001 - 5000 53 136 923 2,89 
5001 - 10000 7 47 858 1,01 
10001 - 15000 7 78 543 1,66 
15001 - 20000 6 101 227 2,13 
20001 - 37 4 311 295 90,9 
Summa  1 978 4 744 210 100,00

ÄGARSTRUKTUR PER DEN 31 DECEMBER 2011

samma kanaler som för aktier på den reglerade marknaden. Utvecklingen av First North har skett i linje med EU:s direktiv rörande så 

kallade multilaterala handelssystem. First North har ett All-Share-index i svenska kronor. Vidare delas företagen in enligt den interna-

tionella GICS klassificeringen (Global Industry Classification Standard), som redan används på OMX:s börser. Branschklassificeringen 

underlättar internationella jämförelser av företagen genom att tillhandahålla tydligt definierade och större jämförelsegrupper.

LIKVIDITETSGARANTI
Mangold Fondkommission kvarstår som likviditetsgarant på First North. Syftet är att främja en god likviditet i aktien samt minska 

skillnaden mellan köp- och säljkurser i den löpande handeln. Enligt avtalet skall Mangold Fondkommission säkerställa en spread mellan 

köp- och säljkurs om maximalt fyra procent. På köp- och säljsidan skall Mangold Fondkommission säkerställa en volym motsvarande fyra 

handelsposter. Åtagandet påbörjades den 19 juni 2006. För ändamålet erhöll Mangold Fondkommission ett aktielån om 4 000 aktier.
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UTDELNINGSPOLICY
Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden 
motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt och minoritetsintres-
sen justerat för avskrivning av goodwill. Tidpunkten för, respektive den be-
loppsmässiga storleken av eventuell framtida utdelning, kommer bland annat 
att vara beroende av bolagets framtida resultat, expansions- och förvärvsmöj-
ligheter samt kassaflöde och finansiella ställning i övrigt.  

UTESTÅENDE OPTIONER
På årsstämman den 11 maj 2011 beslutade aktieägarna i Caperio att genom-
föra ett incitamentsprogram för bolagets anställda genom att utge högst  
225 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 225 000 aktier 
i bolaget. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en 
ökning av aktiekapitalet med högst 5 625 000 kr, innebärande en utspädning 
om cirka 4,77 procent av antalet aktier och röster i bolaget. 189 000 kr har 
inbetalats för dessa till bolaget och beloppet har bokats som fritt eget kapital.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Caperio Holding AB (publ),  
556680-2673, får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovis-
ning för 2011. Styrelsens säte är i Stockholm med adress Gårdsfogdevägen 7, 
161 11 BROMMA, Sverige.

BOLAGETS VERKSAMHETEN
Caperio Holding AB (publ) är moderbolag till Caperio AB, Caperio Öst AB, Ca-
perio Uppland AB, Caperio Crux AB, Caperio Göteborg AB, Caperio Finance AB 
samt SANvalue AB. Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta aktier 
och andelar i företag samt att ge koncernbolagen administrativt stöd likväl 
som stöd i dess marknadsföring och liknande stödåtgärder. 

ALLMÄNT OM KONCERNENS VERKSAMHET
Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer produkter och konsulttjänster till 
privata företag, kommuner, landsting och organisationer i Norden. Caperios 
erbjudande är inriktat på PC-försörjning, dokumenthantering, server- och lag-
ringslösningar, lösningar inom nätverk och kommunikation, säkerhet, telefoni 
samt licenshantering och finansieringslösningar.

HÄNDELSER UNDER ÅRET
Investeringsviljan fortsatte att öka på marknaden under hela 2011 och flera 
strategiskt betydelsefulla avtal tecknades under året med såväl privata kun-
der som kommuner och andra offentliga organisationer. 

Caperio Holding har förvärvat SANvalue AB som är en tjänsteleverantör inom 
backup, lagring, arkivering och virtualisering. Från och med 1 juli 2011 ingår 
SANvalue i Caperiokoncernen. Vidare har dotterbolaget Caperio AB förvärvat 
Licensbolaget i Sverige AB som erbjuder kunskap och rådgivning kring, samt 
försäljning av, mjukvarulicenser till företag. 

MILJÖPÅVERKAN
Varken moderbolaget eller dotterbolagen bedriver någon verksamhet som är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken.

RESULTAT
Koncernens nettoomsättning uppgick till 707,0 mkr (610,4 mkr), vilket är en 
ökning med 15,8%. Under 2011 har bruttomarginalen ökat till 23,4% (19,1). 
Detta är ett resultat av såväl högre andel tjänsteförsäljning som lönsam pake-
tering av produkter och tjänster i kombination. EBITDA uppgick till 29,3 mkr 
(15,9 mkr), vilket motsvarar en marginal på 4,1% (2,6) och rörelseresultatet 
uppgick till 21,2 mkr (10,1 mkr). Årets resultat uppgick till 12,3 mkr (4,6 mkr).
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FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-
december 2011 till 16,5  mkr (-3,4 mkr). Koncernens likvida medel uppgick på 
bokslutsdagen till 13,6 mkr (6,8 mkr). Det finns även en outnyttjad beviljad 
checkräkningskredit på 23,7 mkr. Caperio har med framgång kunnat hantera 
ökningen i volym och bindningen av rörelsekapital med befintliga checkräk-
ningskrediter och har under fjärde kvartalet haft ett fortsatt positivt kas-
saflöde. De stora transaktionsvolymer som Caperio koncernen har ger stora 
variationer i de likvida medlen på daglignivå. 

Förvärvet av Licensbolaget skedde i sin helhet med kontanta medel. För att 
minska belastningen på bolagets likviditet upptogs ett lån på 7,5 mkr för att 
finansiera förvärvet.

Soliditeten i koncernen uppgick på balansdagen till 28% (31%). 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inklu-
derar affärsmässiga och finansiella risker. Inga ytterligare risker eller osäker-
hetsfaktorer bedöms finnas vid balansdagen. Mer information ges i avsnittet 
Risk- och känslighetsanalys.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Inget att rapportera

FRAMTIDA UTVECKLING
Caperio är ett av Sveriges mest expansiva IT-företag. En av de viktigaste orsa-
kerna till det är att vi lyssnar på våra kunder. Vi är lyhörda för deras önskemål 
och har den kunskap och den erfarenhet som krävs för att ge dem precis de 
IT-lösningar som behövs för att de ska kunna förverkliga sina affärsidéer. Våra 
duktiga medarbetare hittar innovativa, säkra och kostnadseffektiva lösningar 
för deras IT- infrastruktur, från analys och design till införande, driftstöd och 
utveckling. 

Vår tillväxtstrategi är att växa organiskt kompletterat med strategiska 
förvärv. Styrelsen ser goda möjligheter till både fortsatt ökad omsättning och 
ökad lönsamhet i Caperiokoncernen. Med ett bra konjunkturläge, förstärk-
ningen i Caperios erbjudande och de investeringar som Caperio genomfört 
förväntas en god avkastning i framtiden. 

Caperio lämnar inga prognoser.

CAPERIO AKTIEN
Antal utestående aktier i Caperio Holding AB uppgick per 31 december 2011 
till 4 744 210. En aktie ger en röst. Caperioaktien handlas på First North under 
kodnamnet CAPE. ISIN-koden är SE0002692871.
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Information om ägarförhållanden 
i Caperio Holding AB (publ) anges 
i avsnittet Aktie och ägarförhål-
landen.

MODERBOLAGET
Under 2011 omsatte moderbolaget 
19,5 mkr (9,0 mkr). Omsättningen 
avser försäljning till dotterbolag av 
tjänster för administration, mark-
nadsföring och liknande stödåt-
gärder. Årets resultat uppgick till 
5,9 mkr (2,9 mkr). Moderbolagets 
likvida medel inklusive kortfristiga 
fordringar uppgick vid periodens  
utgång till 3,8  mkr (0,4 mkr). Moder-
bolagets skulder är till största delen 
koncerninterna skulder.

MEDARBETARE
Per den 31 december 2011 hade  
Caperiokoncernen 141 medarbetare 
att jämföra med 107 medarbetare 
samma datum föregående år. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  
 
Balanserade vinstmedel 26 000 937
Årets resultat 5 884 919

SUMMA KRONOR 31 885 856 
  
  
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:  
till aktieägarna utdelas 1,50 kr per aktie, totalt 7 116 315 
i ny räkning överförs  24 769 541 

SUMMA KRONOR 31 885 856

BOLAGETS LEDNING OCH  
STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har i samband med möten 
erhållit skriftlig och muntlig doku-
mentation och information om före-
tagets utveckling av Verkställande 
direktören och har med ledning av 
denna information fattat beslut 
i samtliga för bolaget väsentliga 
frågor. Utöver de löpande frågor 
som revisionsrapport, årsredovis-
ning, investeringar, affärsstrate-
giska frågor och budget har särskild 
uppmärksamhet ägnats åt bolagets 
expansion och struktur. 

Bolagets ledning utgjordes under 
2011 av VD, VVD och CFO samt öv-
riga medlemmar i ledningsgruppen.

BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN
Ordinarie årsstämma i maj 2011 
bemyndigade styrelsen att till 
nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, besluta om nyemission av 

högst 1 500 000 aktier. Avvikelse 
skall kunna ske från aktieägarnas 
företrädesrätt. Bemyndigandet 
skall kunna utnyttjas i syfte att 
genomföra företagsförvärv och/
eller kapitalanskaffning. Betalning 
för tecknade aktier skall kunna ske 
genom kvittning, kontanter eller 
apport. Detta bemyndigande har 
utnyttjats i samband med förvärvet 
av SANvalue då 250 000 aktier 
emitterades.

LIKVIDITETSGARANT
Mangold Fondkommission AB är  
Caperio Holding ABs Certified 
Advisor och Likviditetsgarant.

VINSTDISPOSITION
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RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför 
Caperios kontroll, liksom vissa faktorer vars effekter vi kan påverka genom 
vårt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på verksamheten, 
resultatet och den finansiella ställningen eller medföra att värdet på aktierna 
minskar. Koncernens och moderbolagets väsentliga risk och osäkerhetsfak-
torer inkluderar affärsmässiga och finansiella risker. Inga ytterligare risker 
eller osäkerhetsfaktorer bedöms finnas vid balansdagen. Nedan redogörs för 
ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Caperios framtidsutsikter. 
Riskerna är inte rangordnade och skall inte uppfattas som uttömmande. Ytter-
ligare risker och osäkerheter som Caperio för närvarande inte känner till kan 
också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar företaget. Utöver 
information som framkommer i Årsredovisningen bör därför varje investerare 
göra en allmän omvärldsbedömning och en egen bedömning av varje riskfaktor 
och dess betydelse för Caperios framtida utveckling. Bolaget har ett starkt 
kassaflöde och finansiell ställning och ser i dagsläget inte något externt finan-
sieringsbehov.

MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER
K*.6".,)"#")2%5,03./

Makroekonomiska faktorer som efterfråge- och konjunkturutveckling påver-
kar tillsammans med andra drivkrafter marknaden för Caperios produkter och 
tjänster. Det finns alltid en risk att en förändring i konjunkturläget påverkar 
Caperio, men bolagets kundstruktur med stor andel inom offentlig sektor, 
bedöms dock i viss utsträckning mildra en vikande konjunkturs effekter på 
bolagets resultat.

P#3$")2%5,03./

Prisutvecklingen för huvuddelen av Caperios produkter har under många år va-
rit fallande och ställer därmed höga krav på företagets förmåga till effektivi-
sering i försäljningsverksamheten. Vår bedömning är att den allmänna negativa 
prisutvecklingen kommer fortsätta att vara en utmaning för Caperio och det 
kan inte uteslutas att denna utveckling kan komma att påverka omsättningen 
och resultatutvecklingen negativt.

K*.,"##%.$

Caperio verkar på en fragmenterad marknad med ett stort antal aktörer, såväl 
stora som små. Ytterligare aktörer kan komma att etablera sig på marknaden 
inom en snar framtid. Många av våra konkurrenter har därutöver betydligt 
större finansiella resurser än oss. En intensifierad konkurrenssituation på den 
marknad som Caperio verkar i kan komma att negativt påverka både försälj-
ningsvolym och bruttovinstmarginaler. Därtill har tillverkare och producenter, 
för att komma längre upp i värdekedjan, i viss utsträckning börjat vända sig 
direkt till slutkunderna. Trots att slutkundsmarknaden på senare tid har visat 
tillväxt kan Caperio möta ytterligare konkurrens från dessa aktörer vilket kan 
komma att påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt.
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För att Caperio skall kunna leverera sina produkter och tjänster är företaget 
beroende av att tredje part lever upp till överenskomna avtal. Leverantörs-
samarbeten tar ofta lång tid att etablera, och i vissa fall är vi beroende av 
en enskild leverantör. Större förändringar av väsentliga avtalsvillkor från 
dessa leverantörer, alternativt om ett befintligt samarbete avbryts, skulle 
kunna innebära negativa konsekvenser för Caperio och ha en stor inverkan på 
lönsamheten. IT-branschen karakteriseras av en snabb teknologisk utveckling. 
Det är av yttersta vikt för Caperio att vi kan erbjuda attraktiva och konkur-
renskraftiga produkter för att bibehålla och expandera vår marknadsposi-
tion. Därav är det viktigt att Caperios leverantörer även fortsättningsvis kan 
utveckla och  marknadsföra nya produkter som accepteras av marknaden 
och tillgodoser kundernas önskemål samt även har kapaciteten att förbättra 
befintliga produkter.

BOLAGSSPECIFIKA RISKER
B%/#8.$-&% #%$"#$%#

Caperio är ett företag med begränsade resurser vad gäller ledning, adminis-
tration och kapital. För genomförandet av Caperios strategi är det av vikt att 
dessa resurser disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns risk för 
att Caperio misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av 
finansiella och styrningsrelaterade problem.

B%#*%.&% -2 .:5,%0'%#$*.%# *5! +%&-#7%)-#%

Caperio baserar sin framgång på, och är beroende av, befintliga medarbetares 
kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna rekrytera och 
behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade 
och Caperio kan ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla 
sådana personer. Om vi inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal 
kan det komma att bli svårt att fullfölja vår affärsstrategi. Det skulle även 
vara till Caperios nackdel om några av dessa nyckelpersoner beslöt sig för att 
starta konkurrerande verksamhet. Även om ledningen anser att företaget kom-
mer att kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte 
garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredställande villkor på grund 
av den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående 
branscher.

K".&0*6-03)%)

Att behålla en god relation med kunder och samarbetspartners har alltid varit 
ett huvudfokus för Caperio. Detta blir synnerligen viktigt i tider av ekonomisk 
osäkerhet, Kunden måste kunna känna att Caperio är en trygg och kompetent 
leverantör av de tjänster som erbjuds. Caperio är beroende av att de produkter 
vi levererar utvecklas och fungerar normalt och att inga oförutsedda komplika-
tioner uppstår i högre utsträckning.
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Varor inom IT-branschen har relativt kort ekonomisk livslängd och det är viktigt 
att Caperio kan upprätthålla en hög lageromsättningshastighet. Om varor 
lagerhålls för lång tid kan bolaget åsamkas kostnader för inkurans i lager. 
Returrätt till leverantörer motverkar i viss mån risken för inkurans.

IT-#3$,%#

Med IT-risker avses störningar i datainformationshanteringen. En viktig del av 
Caperios affärsmodell är utbyte och förmedling av stora volymer elektronisk 
data och information. Avbrott i den elektroniska data- och informationshante-
ringen är verksamhetskritisk och kan, om de inte täcks av avbrottsförsäkring, 
ge företaget betydande intäktsbortfall. Caperio har tecknat sedvanliga 
avbrottsförsäkringar. Risker för dataintrång och stöld av databaser motverkas 
genom att vid varje tidpunkt utnyttja de senaste hård- och mjukvaruskydd som 
finns tillgängliga. Risker för dataavbrott motverkas genom så kallad spegling 
av datordrift och avbrottsfri elförsörjning och avseende datakommunikation 
finns flera kommunikationsvägar för väsentliga delar av verksamheten.

I.)68.3./$41#+(/- *5! 4#-+)3&- ,-'3)-0 7%!*2

Det är styrelsens uppfattning att Caperio har tillräckligt rörelsekapital för pla-
nerad framtida utveckling. Det finns dock ingen garanti för att bolaget kommer 
att vara vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida finansiering 
av sin verksamhet. Caperios möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är 
i hög grad beroende av försäljningsframgångar för företagets produkter och 
tjänster. Det kan vidare inte uteslutas att Caperio i framtiden måste söka nytt 
kapital, och det finns heller inga garantier för att nytt kapital kan anskaffas till 
fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Härvid är det allmänna mark-
nadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. Om ytterligare externt 
kapital kommer att anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägares 
ägarandel att bli utspädd. Alternativt kan bolaget anskaffa finansiering genom 
att öka sin skuldsättning via lån. Ett misslyckande i att generera vinster i till-
fredställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finan-
sieringsbehov kan påverka Caperios verksamhet substantiellt, och kan även 
leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av företaget.

24WWW.CAPERIO.SE



F1#+(/- -)) !-.)%#- )300289)

Verksamheten kan komma att växa substantiellt genom en ökning i efterfrågan 
på Caperios produkter och tjänster, vilket ställer höga krav på ledningen och 
den operativa och finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och 
verksamheten växer, behöver Caperio försäkra sig om att det hela tiden har 
effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna 
genomföra affärsplanen. Om inte Caperio lyckas hantera sådana kapacitetsbe-
lastningar kan det skada företagets verksamhet och finansiella ställning, samt 
påverka resultatet negativt. För att hantera tillväxten krävs investeringar och 
allokeringar av värdefulla ledningsresurser. Om Caperio inte hanterar tillväxt 
på ett effektivt sätt kan detta påverka resultatet negativt.

R8.)%#3$,

Koncernens finansieringskällor utgörs av eget kapital, banklån, rörelsekredi-
ter, operationell leasing och likvida medel. Caperio har i dagsläget ett begrän-
sat externt finansieringsbehov vilket innebär att ränterisken är låg. Hur räntan 
utvecklas över tiden är en omöjlighet att förutsäga. Om kapitalanskaffnings-
behov uppstår för Caperio som löses genom upplåning kan bolaget komma 
att belastas av räntekostnader, vilka kan bli betydande i ett läge med högre 
marknadsräntor.

Ö2#3/- #3$,%#

Till övriga risker som Caperio utsätts för hör bland annat brand, traditionella 
försäkringsrisker och stöld. 
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TKR 2011 2010 2009 2008 2007
      
RESULTAT 
Nettoomsättning 707 031 610 435 469 371 354 538 256 141
EBITDA 29 318 15 926 8 280 6 048 4 202
Rörelseresultat, EBIT 21 189 10 123 -588 1 975 4 125
Periodens resultat före skatt 21 078 9 987 -813 2 277 2 957 
 
MARGINALER     
Rörelsemarginal, %, EBITDA 4,1 2,6 1,8 1,7 1,6
Rörelsemarginal, %, EBIT 3,0 1,7 neg. 0,6 1,6 
Vinstmarginal, % 3,0 1,6 neg. 0,6 1,2 
 
AVKASTNINGSMÅTT     
Avkastning på eget kapital, % 30,5 16,5 neg. 7,0 41,0
      
FINANSIELL STÄLLNING     
Balansomslutning 276 354 198 235 198 796 149 297 68 718
Eget kapital 76 736 61 406 59 824 51 730 10 210
Soliditet, % 28 31 30 35 15 

PER AKTIE     
Eget kapital per aktie före utspädning 16,17 13,66 13,31 17,16 Ej tillämpligt 
Eget kapital per aktie efter utspädning 16,17 13,66 13,31 12,50 Ej tillämpligt 
Resultat per aktie före utspädning 2,65 1,02 -0,86 1,15 Ej tillämpligt 
Antal aktier  4 744 210 4 494 210 4 494 210 3 015 390 Ej tillämpligt 

ANSTÄLLDA     
Genomsnittligt antal anställda 125 96 83 42 34 
Nettoomsättning per anställd, tkr 5 656 6 359 5 655 8 441 7 534 
EBITDA per anställd, tkr 235 166 100 144 124

FLERÅRSJÄMFÖRELSE 
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

TKR Not 2011 2010
   
Nettoomsättning  707 031 610 435
Aktiverat arbete för egen räkning 6 1 619 1 355

SUMMA INTÄKTER  708 650 611 791

RÖRELSENS KOSTNADER   
Handelsvaror  -541 623 -493 836
Övriga externa kostnader 2,3 -33 870 -29 063
Personalkostnader 4 -103 838 -72 966
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5,6,7 -8 128 -5 802

RÖRELSERESULTAT   21 189 10 123

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER   
Ränteintäkter och liknande resultatposter  1 050 807
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 160 -943

FINANSNETTO  -110 -134

RESULTAT FÖRE SKATT  21 078 9 987

Skatt 17 -7 681 -4 359
Minoritetsintresse  -1 135 -1 037

ÅRETS RESULTAT  12 263 4 593
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TKR Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill 5 48 856 38 285
Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 2 535 1 333

  51 391 39 618

  
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer 7 1 146 511
   
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Andra långfristiga värdepappersinnehav  366 180
Andra långfristiga fordringar  5 882 4 456

  6 248 4 636

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  58 785 44 764

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
VARULAGER MM   
Färdiga varor och handelsvaror  17 319 13 529

KORTFRISTIGA FORDRINGAR   
Kundfordringar  166 653 118 506
Fordringar hos intresseföretag  7 698
Skattefordran  552 1 011
Övriga kortfristiga fordringar  591 601
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 18 798 12 339

  186 601 133 155

Kassa och bank  13 649 6 786

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  217 570 153 470

SUMMA TILLGÅNGAR  276 354 198 235

BALANSRÄKNING KONCERNEN
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TKR Not    2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 
EGET KAPITAL 10  
BUNDET EGET KAPITAL   
Aktiekapital (4 744 210 aktier)  118 605 112 355
Bundna reserver  3 400 3 400

  122 005 115 755

FRITT EGET KAPITAL   
Fria reserver  -57 531 -58 941
Årets resultat  12 263 4 593

  -45 268 -54 349

SUMMA EGET KAPITAL  76 736 61 406

Minoritetens andel  2 797 2 000
   
AVSÄTTNINGAR   
Avsättning för pensioner kopplade till kapitalförsäkring  371 186
Avsättning för framtida löneskatt  38 38
Uppskjuten skatteskuld  1 155 1 259

SUMMA AVSÄTTNINGAR  1 564 1 483

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Skulder till intresseföretag  - 759
Skulder till kredit institut 18 7 500 -
   
KORTFRISTIGA SKULDER   
Skulder till kreditinstitut 9 3 314 5 477
Förskott från kunder  5 243 4 509
Leverantörsskulder  117 223 88 492
Skulder till intresseföretag  759 1
Aktuella skatteskulder  7 913 2 345
Övriga kortfristiga skulder  16 641 9 063
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 36 667 22 699

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  187 760 132 586

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  276 354 198 235

Ställda säkerheter 12 37 376 28 680
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

NICE TO MEET YOU29



KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

TKR Not 2011 2010
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Rörelseresultat   21 189 10 123
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 15 8 210 5 463
Erhållen ränta  1 050 807
Erlagd ränta  -1 160 -943
Betald skatt  -4 050 -4 359

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  25 239 11 091

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning(-)/minskning(+) varulager   -3 790 -2 078
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  -40 606 -9 587
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  35 670 -2 853

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  16 515 -3 426

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -1 893 -1 355
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -745 -333
Investeringar i dotterbolag  -7 557 -224
Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar  -1 612 -2 890

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -11 807 -4 802

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   
Förändring av checkräkningskredit  -2 163 -
Upptagna lån under året  7 500 -
Teckningsbelopp optioner  189 -
Utbetald utdelning  -3 371 -3 011

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  2 155 -3 011

PERIODENS KASSAFLÖDE  6 863 -11 239

Likvida medel vid periodens början  6 786 18 025
Likvida medel vid periodens slut  13 649 6 786
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

TKR  Not 2011 2010

NETTOOMSÄTTNING  19 525 9 023

RÖRELSENS KOSTNADER   
Övriga externa kostnader 2,3 -6 834 -2 714
Personalkostnader 4 -12 423 -6 386

RÖRELSERESULTAT   268 -78

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER  
Utdelning från dotterbolag 14 5 669 2 980
Ränteintäkter och liknande resultatposter  5  -
Räntekostnader och liknande resultatposter  -4  -

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  5 938 2 902

Skatt 17 -53 -5

ÅRETS RESULTAT  5 885 2 897

NICE TO MEET YOU31



BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TKR  Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar   
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar  271 -
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 16 164 787 152 063
Andra långfristiga fordringar  186 -

  164 973 152 063

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  165 244 152 063

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Kortfristiga fordringar   
Fordringar hos koncernföretag  3 036 181
Övriga kortfristiga fordringar  51 11
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 767 70

  3 854 262

Kassa och bank  4 114

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  3 858 376

SUMMA TILLGÅNGAR  169 102 152 439
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TKR  Not 2011-12-31 2010-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

EGET KAPITAL 10  
BUNDET EGET KAPITAL   
Aktiekapital   118 605 112 355

FRITT EGET KAPITAL   
Fria reserver  26 001 26 285
Årets resultat  5 885 2 897

  31 886 29 182

SUMMA EGET KAPITAL  150 491 141 537

Avsättningar  186 -

SKULDER   
Leverantörsskulder  438 288
Aktuiella skatteskulder  213 5
Skulder till koncernföretag  11 628 7 681
Övriga kortfristiga skulder  696 613
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 5 450 2 319

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  18 425 10 902

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  169 102 152 439

Ställda säkerheter 12 186 Inga
Ansvarsförbindelser 13 34 954 16 260
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NOTER, GEMENSAMMA FÖR  
MODERBOLAG OCH KONCERN
NOT 1    REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
A00+8..- #%&*23$.3./$'#3.53'%#
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen är upprättad 
enligt Redovisningsrådets rekommendation RR1:00 och med tillämpning av 
förvärvsmetoden. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
K*.5%#.#%&*23$.3./
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt inne-
har mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, 
vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden 
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens 
egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkom-
mit efter förvärvet. 

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende 
tiden efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast 
erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

I.)8,)$#%&*23$.3./
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas 
och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

F1#$806.3./ -2 2-#*#
Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med ägan-
derätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

T68.$)%"''&#-/
För utförda tjänsteuppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till 
uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställan-
degrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad 
bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala 
utgifter. I de fall utfallet av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, 
redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdrags-
utgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett 
uppdrag redovisas omgående som kostnad.

R8.)%3.)8,)%# *5! 03,.-.&% 3.)8,)%# 
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är san-
nolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med 
transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

I.,*+$)$,-))%#
Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2001:1 Inkomstskatter. Årets to-
tala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas 
på det skattepliktiga resultatet för perioden.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten 
skatt.
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Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt 
de skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer 
att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande 
skatteeffeketer i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot 
eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära 
skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, 
skulder och avsättningar. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget 
kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den 
uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade 
reserverna.

A2$8)).3./-#
Vägledning för redovisning av avsättningar har hämtats från Redovisningsrådets rekom-
mendation RR16. Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som 
är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen 
antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den 
tidpunkt då de infrias.

G**&;300
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet 
på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstill-
fället. Goodwill skrivs av linjärt över den räknade nyttjandetiden.  
Följande avskrivningstider tillämpas för respektive förvärvat dotterbolag: 

 » Caperio Crux, Caperio Göteborg, Caperio Finance,  
 SANvalue och Licensbolaget 10 år. 

 » Caperio Holding 5 år

 » Caperio Uppland 13 månader

M-)%#3%00- *5! 3++-)%#3%00- -.08//.3./$)300/(./-#
Materiella och immateriella anläggningstillgångar upptas till nettovärdet av anskaff-
ningsvärde och ackumulerade planenliga avskrivningar, korrigerat för eventuella upp- el-
ler nedskrivningar. Avskrivningar baseras på uppskattad nyttjandeperiod och sker enligt 
nedan: 

 » Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

U)/34)%# 41# ")2%5,03./ -2 '#*/#-+2-#*#
Vanligtvis kostnadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll av programvara ome-
delbart. Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika program-
varor som kontrolleras av bolaget och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett 
år överstiger kostnaden, balanseras dock som immateriell tillgång. 

Balanserade utgifter för utveckling av programvaror skrivs av linjärt över nyttjandeti-
den, dock högst tre år. 

F1#28#2-&% '#*/#-+2-#*#
Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som 
utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för bolagets räkning, balanseras som 
immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger 
kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över 
nyttjandetiden, dock högst tre år.
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F3.-.$3%00- -.08//.3./$)300/(./-#
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffnings-
värde. När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat 
i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet 
överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart 
ner till detta återvinningsvärde. 

L%-$3./-2)-0
Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samt-
liga leasingavtal redovisas som operationella leasing avtal. Detta innebär att leasingav-
giften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

K".&4*#&#3./-#  
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli 
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

F*#&#3./-#
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anlägg-
ningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som 
efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

U)08.&$,- 2-0")*#
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valuta-
säkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i 
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

V-#"0-/%#
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoför-
säljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade 
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden 
innebär att inkurans i varulagret beaktas.

U''/34)%# -2$%%.&% +*&%#7*0-/%)
Årets försäljning till koncernbolag uppgår till 19 525 tkr (9 023 tkr).

Årets inköp från koncernbolag uppgår till 3 136 tkr (588 tkr).

NOT 2    ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
 KONCERNEN MODERBOLAGET
TKR 2011 2010 2011 2010
REVISION
Finnhammars Revisionsbyrå   
Revisionsuppdraget 912 609 230 212
Övriga tjänster 115 226 79 139

SUMMA 1 027 835 309 351

NOT 3    OPERATIONELLA LEASINGKOSTNADER
 KONCERNEN MODERBOLAGET
TKR 2011 2010 2011 2010
Under året kostnadsförda leasingpremier 5 511 3 952 214 123

SUMMA 5 511 3 952 214 123
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NOT 4    PERSONAL

 KONCERNEN MODERBOLAGET
 2011 2010 2011 2010
MEDELANTALET ANSTÄLLDA
Kvinnor 23 20 2 1
Män 102 76 3 2

TOTALT 125 96 5 3

LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA AVGIFTER OCH  
PENSIONSKOSTNADER, TKR
Löner och ersättningar till styrelse, VD och 
ledande befattningshavare 10 595 8 046 6 278 4 353 
Löner och ersättningar till övriga anställda 55 585 39 686 444 -
Sociala avgifter enligt lag och avtal 22 977 16 845 2 393 1 501
Pensionskostnader för styrelse, VD och 
ledande befattningshavare 1 679 1 189 997 639
Pensionskostnader för övriga anställda 5 275 3 966 101 -

TOTALT 96 111 69 732 10 213 6 493

KÖNSFÖRDELNING STYRELSE  OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE (%)

STYRELSELEDAMÖTER
Kvinnor 10 18 20 20
Män 90 82 80 80

TOTALT 100 100 100 100

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Kvinnor 25 22 40 33
Män 75 78 60 67
TOTALT 100 100 100 100

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH  Rörlig  Övriga  Pensions-   
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE,TKR Grundlön  ersättning förmåner  kostnader  Summa 

Styrelsens ordförande, Henrik Landahl 100  - - - 100
Styrelseledamot, Conny Hjalmarsson 65 - - - 65
Styrelseledamot, Nils-Åke Olsson - - - - -
Styrelseledamot, Charlotta Alegria Ursing 65 - - - 65
Verkställande direktör 1 827 1 080 63 428 3 398
Övriga ledande befattningshavare* 4 689 2 769 172 1 251 8 881

 6 746 3 849 235 1 679  12 509

*Med ledande befattningshavare avses de 7 personer som tillsammans med verkställande direktören utgjorde koncernledningen under 2011.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES FÖRMÅNER
Ersättningen till styrelsen, inklusive styrelseordföranden, fastställs av aktieägarna vid årsstämman och gäller perioden till nästa årstämma. 
Nils Åke Olsson har anställning i Bolaget och erhåller lön för utfört arbete med därutöver inget styrelsearvode. Den ersättning som betalas 
till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår i form av fast lön och en målstyrd rörlig ersättning.

PENSIONSPLAN
Bolaget har en fastställd pensionsplan för personal och ledande befattningshavare. 

AVGÅNGSVEDERLAG
Uppsägningstiden för verkställande direktören uppgår till 9 månader från båda parter. Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande 
direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Övriga ledande befattningshavare har en uppsägningstid på 3-6 månader.
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NOT 5    GOODWILL

KONCERNEN, TKR 2011 2010
Ingående anskaffningsvärden 56 431 56 195
Årets förvärv 17 764 235

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 196 56 431

Ingående avskrivningar - 14 491 -8 930
Årets avskrivningar -7 194 -5 561

Utgående Ingående anskaffningsvärden -21 685 -14 491

Ingående nedskrivningar -3 655 -3 655
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 655 -3 655

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN 48 856 38 285

Bolagets styrelse prövar årligen koncernens goodwill värden för att kunna besluta om 
ändring i avskrivningstakt eller nedskrivning. Vid årets prövning ansågs det inte finnas 
skäl att skriva ned koncernens goodwill utöver de planenliga avskrivningarna.  
Den nuvarande takten i avskrivningarna bedöms också som rimlig.

NOT 6    BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

KONCERNEN, TKR 2011 2010
Ingående anskaffningsvärden 1 355 -
Årets aktiverade utgifter, inköp 2 671 272 
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 302 1 083
Omklassificeringar -1 083 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 244 1 355

Ingående avskrivningar -23 -
Årets avskrivningar -686 -23

Utgående ackumulerade avskrivningar -709 -23

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN 2 535 1 332

NOT 7    INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

KONCERNEN, TKR 2011 2010
Ingående anskaffningsvärden 2 156 2 031
Årets förändringar  
-Inköp 954 334
-Försäljningar och utrangeringar -110 -108
-Genom förvärv av dotterföretag 33 -
-Omklassificeringar - -101

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 033 2 156

Ingående avskrivningar -1 645 -1 636
Årets förändringar  
-Försäljningar och utrangeringar - 73
-Avskrivningar -242 -218
-Omklassificeringar - 136

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 887 -1 645

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN 1 146 511
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NOT 8    FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
 KONCERNEN MODERBOLAGET
TKR 2011 2010 2011 2010
Förutbetalda hyror 1 146 805 - -
Förutbetalda leasingkostnader 809 359 26 -
Övriga förutbetalda kostnader 11 048 7 082 741 70
Upplupna intäkter 5 795 4 093 - -

 18 798 12 339 767 70

NOT 9    CHECKRÄKNINGSKREDIT
Koncernen har en checkräkningskredit på 27 000 tkr varav 3 314 tkr (5 477 tkr) var utnyttjat per bokslutsdatum.  
Beviljad outnyttjad checkkredit för koncernen uppgick vid bokslutsdatum till 23 686 tkr (10 023 tkr).

NOT 10    FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

  Bundna Fria reserver Summa 
KONCERNEN, TKR Aktiekapital reserver årets resultat eget kapital

Eget kapital 2011-01-01 112 355 3 400 -54 349 61 406
Nyemission 6 250   6 250
Teckningsbelopp optioner   189 189
Utdelning till aktieägare   -3 371 -3 371

Årets resultat   12 263 12 263

EGET KAPITAL 2011-12-31 118 605 3 400 -45 268 76 736

  Bundna Fria reserver Summa 
MODERBOLAGET, TKR Aktiekapital reserver årets resultat eget kapital

Eget kapital 2011-01-01 112 355 38 671 -9 489 141 537
Nyemission 6 250   6 250
Teckningsbelopp optioner   189 189
Utdelning till aktieägare   -3 371 -3 371

Årets resultat   5 885 5 885

EGET KAPITAL 2011-12-31 118 605 38 671 -6 786 150 490

NOT 11    UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
 KONCERNEN MODERBOLAGET
TKR 2011 2010 2011 2010
Upplupna personalkostnader 23 266 14 200 4 166 1 838
Övriga upplupna kostnader 11 591 4 957 1 284 481
Förutbetalda intäkter 1 810 3 542 - -

SUMMA 36 667 22 699 5 450 2 319

 
NOT 12    STÄLLDA SÄKERHETER
 KONCERNEN MODERBOLAGET
FÖR EGNA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, TKR 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Avseende Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser
   Kapitalförsäkring 336 180 186 -
Avseende Skulder till kreditinstitut
   Företagsinteckningar 37 400 28 500 - -

 37 736 28 680 186 0
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NOT 13    ANSVARSFÖRBINDELSER

TKR 2011-12-31 2010-12-31
Eventualskulder  
Moderbolagsgaranti för leverantörsskuld i dotterbolag 34 954 16 260

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 34 954 16 260

NOT 14    RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

TKR 2011 2010
Utdelningar 6 000 2 980
Nedskrivningar -331 -

SUMMA 5 669 2 980

NOT 15    JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET 

TKR 2011 2010
Avskrivningar 8 128 5 802
Avsättningar 82 - 339

SUMMA 8 210 5 463

NOT 16    ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
 
KONCERNEN Org nr Säte Kapitalandel (%)
Caperio AB 556583-4875 Stockholm 100,0 (100,0)
    Licensbolaget i Sverige AB 556656-6443 Stockholm 100,0 (-)
Caperio Finance AB 556737-7840 Stockholm 51,0 (51,0)
Caperio Crux AB 556708-0899 Stockholm 100,0 (100,0)
    Crux IPT System AB 556650-8882 Stockholm 100,0 (100,0)
    Crux i Örebro AB 556605-0133 Stockholm 100,0 (100,0)
Caperio Öst AB 556775-5474 Stockholm 100,0 (100,0)
Caperio Uppland AB 556775-8643 Uppsala 100,0 (60,4)
Caperio Göteborg AB 556719-4443 Göteborg 100,0 (100,0)
SANvalue AB 556722-5700 Stockholm 100,0 (-)

Procentsatser inom parentes avser kapitalandel 2010-12-31.

    Röst-  Bokfört
MODERBOLAGET  Eget Kapital-  rätts-  Antal  värde 
TKR Resultat kapital andel % andel % aktier 11-12-31 
    
Caperio AB 9 779 19 608 100 100 26 805 97 939
Caperio Finance AB 2 317 5 613 51 51 510 1 059
Caperio Crux AB -722 5 154 100 100 10 000 35 210
Caperio Öst AB -3 99 100 100 1 000 100
Caperio Uppland AB 450 1 303 100 100 1 000 1 303
Caperio Göteborg AB 6 589 12 730 100 100 2 000 17 604
SANvalue AB 5 393 6 043 100 100 1 000 11 571

SUMMA 23 803 50 550    164 787
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NOT 17    SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
 KONCERNEN MODERBOLAGET
TKR 2011 2010 2011 2010
Aktuell skatt för året 7 785 4 274 53 5
Förändring uppskjuten skatt -104 85 - -

SUMMA 7 681 4 359 53 5

NOT 18 UPPLÅNING

TKR
KONCERNEN 2011 2010
Räntebärande skulder  

Långfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 7 500 -

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 7 500 0

Förfallotider 
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning  
senare än fem år efter balansdagen

SUMMA 0 0

I bolagets långfristiga skulder till kreditinstitut uppgår till 7 500 tkr (0 tkr). Löptiden är 
4 år från december 2011 med rak amortering. Räntesatsen är f.n. 5,95 % och förläng-
ningstiden är 3 månader med nästa förfallodag 2012-02-29.
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STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN
Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2012-05-09 för fastställelse.

STOCKHOLM DEN 14 APRIL 2012

Min revisionsberättelse har avlämnats 2012-04-17

HANS SUNDSTRAND
Auktoriserad revisor

HENRIK LANDAHL 
Ordförande

CONNY HJALMARSSON
Ledamot

CHARLOTTA ALEGRIA URSING
Ledamot

NILS-ÅKE OLSSON
Ledamot

CHRISTER HAGLUND
Verkställande direktör

REVISIONSBERÄTTELSE

TILL ÅRSSTÄMMAN I CAPERIO HOLDING AB
ORG.NR. 556680-2673
R-''*#) *+ (#$#%&*23$.3./%. *5! ,*.5%#.#%&*23$.3./%.

Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Caperio Holding AB för år 2011-01-01-2011-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
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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 revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredo-
visningen 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 ef-
fektiviteten i bolagets interna kon-
troll. 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, lik-
som en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis 
jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

UTTALANDEN
Enligt min uppfattning har årsredo-
visningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla vä-
sentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 de-
cember 2011 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga 
delar. Jag tillstyrker därför att 
årsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV  
ENLIGT LAGAR OCH ANDRA  
FÖRFATTNINGAR
Utöver min revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen 
har jag även reviderat förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens för-
valtning för Caperio Holding AB för 
år 2011-01-01-2011-12-31.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLAN-
DE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansva-
ret 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
Mitt ansvar är att med rimlig säker-
het uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av min revision. 
Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Som under-
lag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underla-
gen för detta för att kunna bedöma 
om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. Som underlag för 
mitt uttalande om ansvarsfrihet har 
jag utöver min revision av årsre-
dovisningen och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Jag har även granskat 
om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag 
inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för mina 
uttalanden.

UTTALANDEN
Jag tillstyrker att årsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm 2012-04-17

H-.$ S".&$)#-.&

Auktoriserad revisor
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STYRELSE OCH REVISORER
STYRELSENS ARBETSSÄTT
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. 
Styrelsen för Caperio har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, 
instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 
direktören, som behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyl-
digheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. 
Arbetsordningen ses över årligen.

Bolagets styrelse har under 2011 haft 14 (8) protokollförda sammanträden. 
Därutöver har styrelsens ordförande haft löpande kontakter med verkstäl-
lande direktör. Vid de protokollförda mötena har de ärenden avhandlats som 
arbetsordningen stadgar, såsom affärsläget, resultat och ställning, samt 
expansionsstrategier. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Caperio Holding AB (publ) faller inte inom kraven för att följa Svensk kod för 
bolagsstyrning då denna gäller svenska bolag vilkas aktier är upptagna till 
handel på svensk reglerad marknad. Reglerade marknader i Sverige är för 
närvarande Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity.

02

CAPERIOS STYRELSE
H%.#3, L-.&-!0 (41&& 1965)

Styrelseordförande sedan 2010. Styrelseledamot sedan 2009.

Henrik Landahl är idag VD på Magnificent, managementkonsulter inom 
förändringsledning och effektivisering.  Han har en bakgrund inom ett antal 
konsultbolag och har tidigare bl.a. varit Service Director inom ERP leveran-
tören Intentia (Lawson). Henrik har även grundat och varit VD på Starcus AB, 
verksamt inom geografiska informationssystem. Han har tidigare varit enga-
gerad i Caperio som styrelseledamot 2000-2004. Henrik Landahl äger privat 
och genom bolag 62 148 aktier i Caperio.

Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i Magnificent AB och L for L AB samt 
styrelseordförande i LINKS75 AB.

C!#3$)%# H-/0".& (41&& 1965)

Styrelseledamot och CEO sedan 2000.

Christer Haglund grundade Caperio år 2000 och har varit engagerad i Bolaget 
sedan dess, först som styrelseordförande en kort period men sedan december 
2000 som styrelseledamot och Bolagets CEO. Innan dess arbetade Christer i 
cirka tio år hos IT-distributören Oscar Dellert, där han var Affärsområdeschef 
för dotterbolaget Supplies Team. Christer Haglund äger genom bolag 1 300 
961 aktier i Caperio och privat 89 281 teckningsoptioner.
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REVISOR
H-.$ S".&$)#-.& (41&& 1956)

Ordinarie revisor i Caperio sedan 
2000.

Hans Sundstrand är auktoriserad 
revisor, verksam på Finnhammars 
Revisionsbyrå.

J*.-$ F*#$7%#/ (41&& 1968)

Revisorssuppleant i Caperio.

Jonas Forsberg är auktoriserad 
revisor, verksam på Finnhammars 
Revisionsbyrå.

05

04

03
C!-#0*))- A0%/#3- U#$3./ (41&& 

1968)

Styrelseledamot sedan 2010.

Charlotta Alegria Ursing driver 
konsultföretaget Comela Change 
Management. Tidigare har hon ar-
betat som VD för DNG Eventmarke-
ting och Florman PR. Charlotta har 
även haft befattningen HR-chef för 
Valtech Sverige samt DNG Nordic. 
Sedan 2009 har hon drivit ett 
omfattande förändringsprojekt för 
Caperio. Charlotta Alegria Ursing 
äger inga aktier i Caperio.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelse-
ordförande i Comela Change Mana-
gement AB samt styrelseordförande 
i Fontänhuset i Sköndal.

C*..: H6-0+-#$$*. (41&& 1950)

Styrelseledamot sedan 2007. 

Conny Hjalmarsson har under perio-
den 1998-2007 arbetat inom SEB-
koncernen, bl.a. som VD på SEB IT. 
Innan dess har Conny under många 
år haft ledande befattningar inom 
WM-Data som sedan 2006 ingår i 
Logica-CMG-koncernen, noterat på 
London Stock Exchange. Numera 
bedriver han egen konsultverksam-
het inom IT-management. Conny 
Hjalmarsson äger privat 35 249 
aktier i Caperio.

Övriga styrelseuppdrag: styrelse-
ordförande i Conny Hjalmarsson IT 
Management AB. Ledamot i TicTac 
Interactive AB, SBBS Solutions AB 
och COHJAB AB.

N30$ Å,% O0$$*. (41&& 1956)

Styrelseledamot sedan 2011.

Nils Åke Olsson är ingenjör. Han 
är senior konsult i Caperio och 
ansvarig för kompetensområdet 
Telefoni. Nils Åke har tidigare varit 
VD för Caperio Crux AB. Han deltog i 
utveckling av och var delägare i Crux 
AB (nuvarande Caperio Örebro). 
Nils Åke Olsson grundade Alfaskop 
i Örebro och har varit medlem av 
Alfaskops koncernledning samt  
dotterbolags VD. 

Han har en lång erfarenhet  
från konsultverksamhet  
inom teknikområdet.  
Nils Åke Olsson äger privat  
150 035 aktier i Caperio. 

Övriga styrelseuppdrag: Inga.
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C-#3.- N*#/#%. (41&& 1970)

HR Manager.

Anställd sedan 2000. Carina 
Lundström kom till Caperio från IT-
distributören Supplies Team, dot-
terbolag till Oscar Dellert, där hon 
arbetade under Caperios nuvarande 
CEO Christer Haglund. Carina Lund-
ström äger privat 51 523 aktier i 
Caperio.

CAPERIOS LEDNING 
C!#3$)%# H-/0".& (41&& 1965)

CEO sedan 2000. Se under avsnitt 
”Styrelsen”.

D-23& P*!-.,- (41&& 1970)

Partner & Logistic Manager, vice 
VD. 

Anställd sedan 2004. David Pohanka 
har arbetade han som ansvarig för 
nationell logistik och försäljnings-
chef på Martinsson Informations-
system, som senare förvärvades av 
IT-leverantören ATEA. Dessförinnan 
arbetade David som försäljnings-
chef på IMS Data Stockholm. David 
Pohanka äger privat 336 732 aktier 
i Caperio och 10 000 teckningsop-
tioner. 

L-#$-O2% W(!0-.&%# (41&& 1966)

CFO. 

Anställd sedan 2010. Lars-Ove 
Wåhlander var tidigare Finance Ma-
nager för Shurgard i Skandinavien.   
Lars-Ove har arbetat med business 
control på global nivå inom försälj-
ning och marknad på Sony Ericsson 
samt Ericssons mobiltelefondivi-
sion. Innan dess var han ekonomi-
chef på modeföretaget Marc O’Polo. 
Lars-Ove Wåhlander äger privat 
11 000 aktier i Caperio och 20 000 
teckningsoptioner. J*!-. S1&%#$)#1+ (41&& 1974)

COO, vice VD.

Anställd sedan 2000. Johan Söder-
ström kom till Caperio från IT-distri-
butören Supplies Team , dotterbolag 
till Oscar Dellert, där han arbetade 
under Caperios nuvarande CEO 
Christer Haglund som Key Account 
Manager. Johan Söderström äger 
privat 146 804 aktier i Caperio. 
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J*!-. R*5,$)#1+  (41&& 1966)

CIO 

Anställd sedan 2011. Johan Rock-
ström kommer närmast Human-
Kapital där han sedan 2008 verkat 
som Seniorkonsult inom Ledning, 
Strategi samt Förvärv & Fusioner.  
Tidigare arbetade Johan som VD 
för Datametrix Outsourcing AB, ett 
av Kinnevikgruppen ägt IT bolag spe-
cialiserat på funktionstjänster.

Dessförinnan har Johan jobbat 
som för flera större internationella 
bolag som SAP, IBM och DHL. Johan 
Rockström äger privat 1 310 aktier 
i Caperio och 10 000 teckningsop-
tioner.

F#%&#3, O0*4$$*. (41&& 1971)

Försäljningsdirektör. 

Anställd sedan 2011. Fredrik Olofs-
son kom till Caperio från Norman 
ASA, där han arbetade som Nordisk 
Försäljningsdirektör. Dessförin-
nan arbetade Fredrik som VD för 
Symantec’s verksamhet i Sverige. 
Fredrik Olofsson äger privat och ge-
nom bolag 44 646 aktier i Caperio.

H-.$ E&3. (41&& 1971)

Marknadsdirektör

Anställd sedan januari 2012. Hans 
Edin kommer närmast från  
Teknikhuset där han har varit 
anställt som Creative Director. 
Dessförinnan arbetade Hans som 
VD på reklambyrå . Har arbetat med 
marknadsföring sedan mitten på 
90-talet. Hans Edin äger inga aktier 
i Caperio.

M-/."$ P3!0 (41&& 1966)

Regionchef Väst

Magnus Pihl var en av grundarna till 
IT Plattform Göteborg AB som för-
värvades 2009 av Caperio Holding. 
Magnus har tidigare varit verksam 
som Affärsutvecklare / KAM  inom 
ATEA (och Ementor / Topnordic) 
samt Affärsutvecklare / konsultchef  
inom NordNet IT. Innan dess var han 
verksam och drivande i uppbyggna-
den av IT-verksamheten på Sahl-
grenska universitetssjukhuset och i 
Västra Götalands regionen under 13 
år med befattningen Nätverks- och 
kommunikationschef. Magnus Pihl 
äger privat 70 400 aktier i Caperio.
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ÅRSSTÄMMA OCH FINANSIELL INFORMATION
ÅRSSTÄMMA
T3& *5! '0-)$

Årsstämma i Caperio Holding AB (publ) hålls onsdagen den 9 maj 2012  
kl. 14.00, i bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

A.+80-.

En aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

den 3 maj 2012,

 
den 3 maj 2012 klockan 16.00, till bolaget på adress: Caperio Holding AB,  
Box 11105, 161 11 Bromma eller via e-post: arsstamma@caperio.se

F1#2-0)-##%/3$)#%#-&% -,)3%#

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 
torsdagen den 3 maj 2012 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera 
aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman. 

K*++-.&% 3.4*#+-)3*.$)3004800%.

Delårsrapport januari – mars 2012 9 maj 2012

Årsredovisningen 2011 9 maj 2012

Delårsrapport januari – juni 2012 22 augusti 2012

Delårsrapport januari – september 2012 7 november 2012

Bokslutskommuniké 2012 28 februari 2013

De finansiella rapporterna och senaste nyheterna från Caperio finns  
tillgängliga på www.caperio.se

Ö2#3/ 3.4*#+-)3*.

Postadress: Box 11105 
Besöksadress: 
Gårdsfogdevägen 7 
161 11 Bromma

 
Tel: 08 562 175 00 
Fax: 08-562 175 99 
www.caperio.se
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M-#,.-&$.*)%#3./

First North/OMX

A,)3%!-.&%0

CAPERIO

A,)3%$:+7*0%#

First North: registrerad aktie: CAPEISIN: SE0002692871

I.2%$)*# #%0-)3*.$

Christer Haglund, CEO 
Telefon: +46 73 625 75 01, +46 8 562 175 01 
E-post: christer.haglund@caperio.se

Lars-Ove Wåhlander, CFO 
Telefon: +46 73 625 79 63, +46 8 562 175 63 
E-post: lars-ove.wahlander@caperio.se

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt.

Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen.

Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen.

Resultat efter finansiella poster dividerat  
med genomsnittligt justerat eget kapital.

Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång.

Periodens resultat dividerat med vägt  
genomsnitt av antal aktier under perioden.

Medelantalet anställda per respektive period.

 Nettoomsättning under perioden dividerat  
med genomsnittligt antal anställda.

EBITDA under perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda.

EBITDA

EBIT

Rörelsemarginal 

Vinstmarginal

Avkastning på eget kapital

 
Soliditet

Eget kapital per aktie

Resultat per aktie

 
Genomsnittligt antal anställda

Nettoomsättning per anställd

 
EBITDA per anställd
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STOCKHOLM 
Huvudkontor 
Postadress: Box 11105 
Besöksadress: 
Gårdsfogdevägen 7 
161 11 Bromma 
Tel: 08 562 175 00

GÖTEBORG 
EA Rosengrens gata 29b 
421 31 Västra Frölunda                                     
Tel: 031-734 42 00

UPPSALA
Kristallen 
754 51 Uppsala 
Tel: 018-470 10 40

ÖREBRO 
Fabriksgatan 22 
702 23 Örebro 
Tel: 019-670 22 40
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