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2011 VAR eTT ÅR DÅ VI INoM DIAleCTKeDjAN

… ökade vår intäktsmarginal på försäljningen inom tjänster och 
abonnemang, som nu uppgår till 60 procent.

…uppnådde en total omsättning på mer än en miljard kronor.

…hade 60 kundcenters och över 700 medarbetare i hela sverige.

…fick internationell uppmärksamhet i media för YoU by dialect.

… genomförde förvärv av 13 kundcenters; gävle, Täby, södertälje, 
västerås, eskilstuna, gnesta, norrköping, Halmstad, varberg, 
Uppsala, enköping, Örnsköldsvik och Umeå. Förvärven är en 
del av en medveten strategi att konsolidera dialectkedjan.

… genomförde förvärv av två externa och välmående företag – 
Telefokus i Karlskrona och Phonia i göteborg.

…blev utsedda till årets företagare i Upplands väsby.

… vi lanserade dialect Plus, våra tilläggstjänster, som kom-i-gång, 
analys, alltid-i-gång, försäkring och finansiering.

DIAleCT I KoRTheT 

dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. det som gör oss unika är att vi ser till 
att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning, och på alla typer av prylar. vi erbjuder ett brett utbud av 
produkter och tjänster - bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, mötestjänster, installation 
och support. dialectkedjan har idag 60 kundcenters och är etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.
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ÅReT I SIFFRoR, DIAleCT AB – KoNCeRNeN

•	 Nettoomsättningen	ökade	med	98	%	till	582,3	MSEK	(293,9)

•	 Justerat	rörelseresultat	ökade	med	22	%	till	31,1	MSEK	(25,5)

•	 	Kassaflödet	uppgick	till	23,2	MSEK	(12,8)

•	 	Medelantalet	anställda	ökade	till	276	(168).	Vid	årets	slut	
hade	koncernen	377	anställda.

* rörelseresultat före avskrivning av förvärvsgoodwill
** rörelseresultat 2010 är justerat från poster av engångskaraktär, se not 3
***  för en mer rättvisande bild visas rörelseresultat och omsättning 2011 som pro 

forma 12 månader och inte räknat från förvärvstidpunkten.

 Marginalen på tjänsteförsäljningen har ökat de 
senaste fem åren och består idag av 60 procent 
av den totala marginalen. 

 tjänsteförsäljningen har ökat de senaste fem 
åren och består idag av 29 procent av den 
totala omsättning.
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lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast 
telefoni, molntjänster, dokument- och datatjänster, 
mötestjänster, installation och support. Med stort en-
gagemang och brett kunnande kan vi ta ansvar för 
helheten. Vi står också oberoende av marknadens 
leverantörer och operatörer.

Dialect bildades i augusti 1995 under gemen-
samt varumärke. idag är vi en rikstäckande kedja 
som drivs av Dialect aB. huvudkontoret finns i 
solna och våra 60 kundcenter och installationscen-
ter är etablerade i alla delar av landet, från Boden 
till Malmö.

Våra tre framgångsfaktorer
•  Bred produkt- och tjänsteportfölj i attraktiva 

paketeringar.

•  Passionerade medarbetare med brett kunnande.

•  Rikstäckande organisation som finns nära kunden 
med långvariga kundrelationer.

Finansiellt mål
Dialect ska maximera värdet på hela kedjan genom 
att på sikt:
•  Öka tjänste- och abonnemangsförsäljningen, till 

att bli 50 procent av omsättningen.

•  Nå 15 procent i rörelsemarginal.

Strategi
för att nå de finansiella målen ska Dialect:
•  Öka den lönsamma tjänsteförsäljningen som 

andel av vår totala omsättning.

•  Fortsätta arbetet med att konsolidera koncernen.

•  Expandera i storstäder i Sverige genom nykunds-
försäljning och genom att etablera fler fysiska 
säljkontor, företagscenter och kundcenter i 
citylägen.

•  Öka vår korsförsäljning till befintliga kunder.

•  Utveckla smarta samarbeten med våra operatörer.

Vår affärsidé, strategi och mål

Vi levererar it- och telekommunikation och hittar alltid lösningar så att du kan 
arbeta bäst där du är. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid och plats. 
Vi erbjuder behovsanpassade lösningar som kan placeras fysiskt hos kunden 
eller i molnet – oavsett vad kunden behöver har vi tjänster som gör arbetslivet 
mer effektivt.

VÅR VISIoN Vi ska vara det  
självklara valet för företag som vill att medarbetarna  

ska kunna arbeta bäst där de är. 

VÅR AFFäRSIDé Vi levererar it-  
och telekommunikation och hittar alltid lösningar så att alla 

människor ska kunna arbeta bäst där de är. 
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2011. Blev året som du tänkt dig? 
ja, det blev ett bra år. Vi fortsätter att öka omsätt-
ningen och rörelseresultatet. Vi har också fortsatt 
vår utveckling inom tjänsteområdet i rätt riktning.

Kan du kommentera 2011 års resultat?  
Vi har ökat lönsamheten precis som jag förutspåd-
de. men jag är ändå inte nöjd. jag hade gärna sett 
ännu bättre resultat. andra halvåret har varit tufft 
för alla i branschen. 

På vilket sätt blev det tufft för branschen förra året?
Det gick lite fortare än många trodde. onoff kon-
kursen skakade om marknaden här på hemmaplan, 
många börjar fundera över sina långsiktiga strate-
gier. Krisen kom snabbt och oväntat under somma-
ren 2011 på grund av oroligheter i flera delar av 
världen. Dock så ser det nu ut att bli en relativt snabb 
återhämtning. eftersom vi är fokuserade på att effekti-
visera arbetslivet för små och medelstora företag blir 
det ett naturligt tryck att se över sina kostnader och få 
ut mer av sina arbetsdagar. det gynnar oss.

Under året genomfördes ett antal förvärv. Berätta.
ja, inom dialect AB koncernen har vi under året 
förvärvat 13 kundcenters, som tidigare var egna 
franchisetagare och som nu istället är helägda dot-
terbolag. Vi gjorde också förvärv av två externa väl-
mående företag, telefokus i Karlskrona och Phonia 
i göteborg. Det känns väldigt bra och de har stärkt 
oss geografiskt i områden vi tidigare var svaga. 

en stor förändringsprocess internt.  
har du medarbetarna med dig?
ja, det känns så. Otroligt nog har vi en bättre intern 
sammanhållning nu än någonsin. Vi fokuserar inte 
längre på problem och system. Vi pratar istället om 
försäljning och hur vi ska kunna utveckla våra kun-
der maximalt. Nu har även vår regionorganisation, 
som vi sjösatte förra året, satt sig ordentligt. 

Du låter positiv. Inga problem på vägen?
jo, visst har vi haft det under resans gång. men 
vårt företag är idag något annat än vad det var för 
fem år sedan.

Vilken är Dialects största framgångsfaktor? 
självklart alla 700 medarbetare. Men också att vi 
har lyckats göra omställningen från produktbolag 
till tjänstebolag i rätt tid, det känns också som en 
framgång. Vi ligger ett steg före och börjar nu ta 
den position vi strävat efter i ett antal år. 

Kan du utveckla? 
Vi är ensamma om att kunna erbjuda avancerade 
systemlösningar och ändå ha en nära kundkontakt 
via våra 60 kundcenters runt om i landet. Vi har 
stark lokal förankring och långa kundrelationer. Vi 
är också duktiga på att rekrytera otroligt driftiga 
och kompetenta medarbetare med mångkulturell 
bakgrund samt att vi har många kvinnor i ledande 
ställning internt.

Dialect befinner sig ju i en trendkänslig bransch. 
Vilken trend får störst genomslag 2012? 
Mötet mellan kropp och teknik blir allt viktigare. 
Om jag utvidgar det lite är jag övertygad om att 
röststyrning växer starkt samt att gester och touch 
vidareutvecklas och att vi kommer att vilja styra fler 
av våra prylar, både i jobbet och privat, med våra 
mobiler och paddor. en annan viktigt trend är att 
användaren tar makten över tekniken. 

håller kartan på att ritas om?
ja, det har den redan gjort. Användaren styr mer 
och det personliga valet får inflytande. Se bara på 
effekten som Apple och iPhone haft. Nu har företag 
börjat standardisera sin it-miljö kring medarbetar-
nas individuella behov. De har insett att det inte 
finns en universal lösning som är perfekt. Nyttan 
och enkelheten för användaren styr. 

Förändringstakten är enorm. Vilken leverantör  
tror du på under året som kommer?
När detta skrivs är Apple inte det mest intressanta. 
glansen har falnat men jag tror att apple kommer 
med ett nytt ess i rockärmen under året. Frågan 
är när. Under 2012 tror jag mycket på Windows 
Phone. Samsung är också inne i en intressant fas 
med komplett produktportfölj från små mobiler till 

Intervju med vd
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stora tv-skärmar och allt däremellan. Kina kommer 
också starkt, där framförallt huwawei kan komma 
att slå igenom under året.

Ser du några säkerhetsrisker med  
att vi flyttar allt mer till molnet?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Visst, det finns exempel 
där det gått snett. Men jag tror ändå att det kommer 
att plockas bort fler fasta servrar 2012 än det kom-
mer till nya på hela marknaden i Sverige. Företagen 
kommer istället sitta och fundera på hur man ska 
klara av att bli av med det man har – på ett säkert 
sätt. Dokument och filer sprids redan idag till privata 
e-postkonton och DropBox-liknande lösningar.

YoU by Dialect har fått internationell  
uppmärksamhet. Berätta.
Dialect är ett business-to-business-företag. Men vi 
har sett behov av att öka vår närvaro i citylägen i 
större städer för att nå både våra företagskunder 
och dagens allt mer krävande konsument. Därför 
finns YOU by dialect. Konceptet har fått mycket 
uppmärksamhet i internationell press för den 
häftiga kundupplevelsen samt unika mix mellan 
design, teknik och mode.

om du får spekulera, hur blir 2012 års resultat?  
Vi är ett välmående företag och jag tror vi kommer 
göra ett bra år i år också, trots att konkurrensen 
hårdnar.  

lever du som du lär? 
Om jag gör! jag har min egen evolutionsprocess 
när det gäller teknik. just nu fokuserar jag mycket 
på att all min elektronik hemma ska gå att styra 
från min läsplatta, att köra playkanalerna trådlåst 
från mobilen i hög kvalitet på tV:n är något jag 
vant mig vid. jag kan också enkelt och trådöst kolla 
alla mina privata foton jag tar, direkt hemma till 
alla tv apparater, datorer, mobiler och läsplattor. 
Allt synkas i molnet.

Laga mat  
 

Vinter 

Fotboll 

På spåret  

Denise Rudberg

Hemmabio

Iphone

Landsort

Vanliga böcker

Jobba hemma

Sverigesemester

Kokbok

Köpt mat/ 
Restaurang mat

Sommar 

Hockey

Spårlöst 

Jan Guillou

Bio på stan

Windows Phone

Storstad

Böcker digitalt

Jobba på kontoret

Semester utomlands

Faktabok

Mats Kraitsik Kalvik väljer…
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Vår företagskultur
Vår företagskultur präglas av mångfald, kundfokus 
och affärsmannaskap. Vi erbjuder utvecklande och 
utmanande arbetsuppgifter i ett snabbt expande-
rande företag, som präglas av en lång bakgrund 
med genuin entreprenörsanda. Dialect bildades 
1995 av passionerade entreprenörer. Dessa lokala 
grundare är och har löpande varit mycket involve-
rade i hela företagets utveckling.

Passion, tillit och affärsmässighet är våra kärnvär-
den. Det innebär bland annat att vi inte ger oss för-
rän vi har gjort vårt yttersta för att lösa våra kunders 
problem. Men också att vi i alla lägen ska försöka 
hålla vad vi lovar och vara ärliga mot våra kunder. 
affärsmässighet är hela grunden för vårt berättigan-
de och det är självklart viktigt för oss att hjälpa våra 
kunder fatta affärsmässigt riktiga beslut.

Så här är vi organiserade
Vi har nu skapat vår nya organisation organisation 
fördelad kring sex regioner; Syd, Väst, Öst, mitt, 
Norr och Stockholm. I varje region ingår både 
franchisetagare och bolag som är helägda av 
Dialect aB koncernen. oavsett ägarstruktur drivs 
regionerna på liknande sätt. Vi är övertygade om 
att detta leder till effektivare verksamheter och ökad 
lönsamhet för koncernen.

i lokala regioner handlar det främst om att vårda 
våra befintliga kunder och få dem att växa, medan 
vi i stockholm, göteborg och Malmö främst fokuse-
rar på nykundsbearbetning. det är här våra stora 
tillväxtmarknader finns. 

Dialect Systems AB
Detta dotterbolag ansvarar för alla tjänster och 
molntjänster vi erbjuder våra företagskunder. Dialect 
Systems erbjuder tjänster och produkter som är smart 
paketerade med syfte att frigöra tid och snabbt skapa 
lönsamhet. få konkurrenter med samma målgrupp 
som Dialect kan leva upp till detta erbjudande.

Dialect Kundservice AB
här drivs vår rikstäckande innesäljverksamhet av 
produkter och tjänster gentemot de små företags-
kunderna. härifrån drivs också varumärket aircall, 
som erbjuder försäljning av mobiltelefoner, datorer 
och abonnemang i attraktiva paketeringar till 
konsumenter. 

YoU by Dialect 
Vi erbjuder här ett unikt lekfullt butikskoncept där 
vi guidar till de produkter och tjänster som passar 
den medvetna storstadsmänniskan. här går design, 
mode, it och telefoni hand i hand. Vi har idag två 
butiker i Stockholm som snabbt byter ut sortiment 
efter trender och efterfrågan.

Vi Dialect 

Dialect aB

Systems

Region Syd region Väst Region Öst region Mitt Region Norr region storstad

large account

Kundservice

Marknad

ek/adm/it/hr

Komplett tjänsteportfölj med support och projektlednig

Rikstäckande försäljning, rådgivning och adm mot större kunder

Telesälj, kundtjänst, back-office

All marknadsföring, säljstöd, paketering. erbjudanden A–Ö

Stödfunktion, system, processer, admin, avtal, centrala inköp, hR 

Vi är idag över 700 anställda vid våra kundcenters i alla delar av landet. av dessa är cirka 200 
teletekniker och montörer, 100 är administratörer och resten arbetar i säljande befattningar i 
våra 60 kundcenters eller som tele säljare och utesäljare. Vi har idag kompetenta medarbetare 
som vill växa tillsammans med oss.
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här är några av oss 
700 medarbetare inom 
Dialectkedjan.
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Vårt erbjudande

Mer än telefoni
Det mobila arbetssättet är här för att stanna. Med 
e-post i mobilen, chattfunktioner och statusuppdate-
ringar har gränserna mellan it och telefoni suddats 
ut. idag använder vi våra telefoner till väldigt 
mycket mer än samtal. Att jobba till exempel.

Vi har utvecklat lösningar för att små och 
medelstora företag ska ha it- och telefoni som ger 
mobilitet inom och utanför kontoret. Men vi pratar 
inte gärna om telefoni, vi väljer istället att se på 
telefoni som en del av lösningen. en lösning som 
gör att våra kunder kan arbeta bäst där de är.

Vi är mest stolta över vår egen mobila växel, 
Unified, som är oberoende av tillverkare, produkt, 
varumärke och operativsystem. 

Var som helst, på vilken enhet som helst
Våra kunders behov och önskemål skiljer sig från 
varandra eftersom en verksamhet sällan är den 
andra lik. Därför är vi noga med behovsanpas-
sade lösningar. sedan finns det förstås individuella 
önskemål att hantera från anställda. Det är inte 
ovanligt att företag blandar till exempel Mac och 

PC efter användarens preferens. Vilka prylar vi vill 
använda hänger ihop med vad vi trivs med privat, 
utanför jobbet. 

Vi på Dialect är stolta över vår breda kom-
petens när det kommer till att arbeta optimalt på 
många olika enheter. Dialect erbjuder en mängd 
tjänster för att kunden ska kunna jobba med samma 
kvalitet var hon än befinner sig och på vilken enhet 
som helst. 

alla företag, oavsett storlek, ska ha tillgång till 
en ”egen” it-avdelning som förenklar arbetslivet 
för medarbetarna. Dialect erbjuder ett kostnads-
effektivt alternativ till att sköta sina system och sin 
it-infrastruktur själv. 

Dialect Plus – tilläggstjänster
Under samlingsnamnet dialect Plus hittar du våra 
tilläggstjänster där vi erbjuder det lilla extra. här 
erbjuder vi tjänster så som hjälp med analys, finan-
siering, försäkringar, installation, service, utbildning 
och support. Våra plustjänster är utformade för 
våra kunders bekvämlighet och trygghet skull – det 
är väldigt skönt att inte behöva bekymra sig. 

Vi är specialiserade på att hitta de allra bästa lösningarna för dig som jobbar  
på kontoret, på resan eller kanske hemma ibland. flexibelt helt enkelt. Vi erbjuder 
behovsanpassade lösningar som kan placeras fysiskt hos kunden eller i molnet – 
oavsett vad kunden behöver har vi tjänster som gör arbetslivet mer effektivt.

ARBETSPLATS HEMMA

ARBETSPLATS KONTORET

för att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan 
arbeta bäst där jag är. jag kan inte enbart jobba 
vid mitt skrivbord eller på kontoret. jag behöver 
snabbt kunna hantera nya situationer och möjligheter 
som dyker upp. På så sätt får mina kunder min fulla 
uppmärksamhet och bästa service. för att detta ska 
fungera, använder jag bara de bästa lösningarna. 
och den bästa tekniken är ju såklart den som jag  
inte ens märker. Det bara fungerar.

”
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ARBETSPLATS BILEN ARBETSPLATS PÅ SPRÅNG

ARBETSPLATS UTOMLANDS

ARBETSPLATS MÖTET

ARBETSPLATS HEMMA

ARBETSPLATS KONTORET
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Marknad och omvärld 

ett förändrat arbetssätt – i Sverige och världen
Användaren har gått från fascination och nyfiken-
het till att kräva ett modernt arbetssätt. trenderna 
på vår marknad och i vår bransch förändras i 
snabb takt. Vindar kommer från både Öst och Väst, 
och även om vi lever i en global värld ökar utrym-
met för lokala trender. 

Molnet är redan ett uttjatat begrepp, som 
sedan länge är en del av vår vardag. Men vad 
betyder det egentligen? tillgång skulle vi säga. 
Våra molnbaserade tjänster gör att användaren får 
full tillgång till dokument och system var hon än är. 
Visst, behovet av att koppla ned ibland kan finnas 
där, men då är det bra att det finns avstängnings-
knappar. att kunna välja var, när och hur vi vill 
arbeta är själva grundtanken i vårt erbjudande.

en trend vi tror starkt på och som kommer 
förändra vårt sätt att arbeta det kommande året 
är mötet mellan kropp och teknik. Röststyrning och 
touchskärmar är bara början. Vi kommer nu att 
börja prata med våra prylar, känna och klämma 
på dem. 

Vår kund
Våra kunder är små- och medelstora företag som är 
fantastiskt duktiga på att göra det som de gör bäst, 
om det så är juridik eller snickeri. Vi vet också att 

de har höga krav på moderna, behovsanpassade 
lösningar som gör det lättare att göra ett bra jobb. 
Det är därför våra kunder väljer Dialect. Vi an-
stränger oss för att förstå vår kunds behov. Vi kan 
ge den allra bästa rekommendationen vad gäller 
it och telefoni, anpassad efter kundens verksamhet 
och med ambitionen att öka affärsnyttan. 

Dialect har de senaste åren genomfört stora 
förändringar för att ta en tydlig position på mark-
naden. Vi förknippas idag med mobilitet, it och 
telefonväxeltjänster, hög service, entreprenörskap 
och stor kunskap. Kundrelationerna är långa och 
vi har en stadig tillväxt av nya kunder. Vi jobbar 
med uppsökande och rådgivande försäljning via 
utesäljare och innesäljare i kundcenters och via vår 
kundservice. 

Våra konkurrenter 
Våra konkurrenter, som till exempel the Phone 
house, Dustin och stormarknader är mer produkt-
orienterade företag än vi, men saknar den breda 
kompetens om system och integration vi har. Våra 
operatörer, som också är våra konkurrenter, erbju-
der endast alternativ som är kopplade till deras 
egna tjänster. I kontrast till systemintegratörer som 
atea och sYsteam kan vi erbjuda helhetslösningar 
även för de mindre företagen. 

Vi vet att många personer inte orkar sätta sig in i allt som erbjuds på marknaden 
vad gäller tjänster och produkter. och hur ska man kunna veta vad som passar 
just mig och mitt arbetssätt? det är svårt, och det är här vi kommer in.

gemensam delad tIllgåNg tillgänglig obunden e-book  

AnvändAre sociala nätverk seQor NFC API html crowd computing  

mobile application SiriI Pv6 Ultrabook kommunikation WIKIPEdIA iZettle  

google cloud säkerhet Allmän ÖmSESIdIg



Dialect 2011

13mARKNAd OCh OmVäRld



Dialect 2011

14 KUNdCASEKUNdCASE

Brännbornsföretagen började sin fram-
gångssaga redan 1953 då rune Bränn-
born startade verksamheten med en köttbil. 
1966 öppnade rune sin första stormark-
nad i Örkelljunga och idag har skånefö-
retaget Brännborns vuxit sig stora inom 
fastigheter och butik.

när det var dags för företaget att byta 
ut den gamla telefonväxeln föll valet på 

dialects mobila växel Unified eftersom de 
då kunde behålla sina gamla mobilabon-
nemang och ändå ingå i samma växel.

Brännborns it-ansvarig Ann sundgren 
är nöjd med valet.

– vi är mycket friare nu. Med vår 
gamla växel kunde man inte koppla vidare 
själva huvudnumret, nu kopplar vi växeln 
som vi vill och det finns alltid någon som 

kan svara. om Cathrine som brukar ta 
emot samtalen inte är här, då loggar jag 
bara in i växeln och tar samtalen själv. 
Jag behöver inte sitta på hennes plats 
eller passa en särskild telefon, säger Ann 
sundgren.

Mobil växel gav Brännborns ökad frihet
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Under produktnamnet norrtåg trafikerar 
Botniatåg sträckan från sundsvall och 
norrut. 

Botniatåg bildades 2010 och som 
många unga företag behövde de hjälp 
med sin it och telefoni. valet föll på dialect 
för den lokala närvaron och den höga 
servicegradens skull.

– vi eftersträvade att behöva göra så 
lite som möjligt själva, att inte behöva be-

kymra oss. och så ville vi ha en leverantör 
som vi har nära till hands, om det behövs 
är det ofta någon på plats hos oss inom 
en halvtimma, säger Botniabanans Lolo 
norberg. 

eftersom Botniabanan vill ha en 
optimal it- och telefonimiljö utan att själva 
behöva utvärdera och välja bland alla 
tjänster och produkter på marknaden så 
har de lagt hela ansvaret på dialect. nu 

har de tjänster för säkerhet, tillgång och 
service som är anpassade efter verksam-
heten och bolaget känner sig trygg med 
dialect som leverantör.

– vi har någon sorts backup, jag tror 
att vår server är i princip speglad, om jag 
förstått det rätt. Allting fungerar bra så då 
slipper jag fundera så mycket på det, vilket 
är skönt, säger Lolo norberg.

Botniatåg valde helhetslösning inom it och telefoni
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Minskad bränsleförbrukning
Vårt fokus ligger på att få ner förbrukningen av 
energi och bränsle i hela vår verksamhet samt att 
återvinna produkter som kommer i retur. Vi jobbar 
löpande med att minska bränsleförbrukningen, 
pappersförbrukningen samt utsläpp via transporter 
per anställd. Vi vill minimera användningen och 
spridningen av ämnen som inte ingår i det naturliga 
kretsloppet. Under 2011 har vi lyckats överträffa  
följande miljömål: 

•  Minskat utsläpp av fossila bränslen             
Mål: –12 %       resultat: –20 %

•  Minskat elförbrukningen 
Mål: –18 %       resultat: –40 %

•  Minskat farligt avfall                                         
Mål: –20 %        resultat: –25 %

Miljöanpassad återvinning
Dialect väljer gärna samarbeten med leverantörer 
och operatörer som aktivt arbetar med miljöfrågor 
och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Vi 
arbetar också för att allmänt avfall och farligt avfall 
omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så 

miljöanpassat sätt som möjligt. en viktig del i arbe-
tet är därför att se till att relevant och uppdaterad 
information om våra produkters miljöegenskaper 
alltid finns tillgänglig för både personal och kunder.

Vi utgår kort sagt från att tillämpa miljölagar 
och krav i alla delar av verksamheten. och vi ser 
till att utvecklas varje dag. allt för att ta mesta 
möjliga hänsyn till miljön. 

Kulturell mångfald – hörnstenen i vårt CSR-arbete
förutom att vi aktivt verkar för en hållbar utveckling 
genom vårt miljöarbete, ligger vårt främsta csr-ar-
bete på att arbeta för jämställdhet och mångfald. 
Vi är ett modernt och ansvarsfullt företag som strävar 
efter att överträffa förväntningarna från personal, 
kunder och omvärld. att arbeta för jämställdhet och 
mångfald, i vår egen arbetsmiljö och i det lokala 
samhället nära oss, är en självklarhet. Dialect ar-
betar for engagemang och integration av indivi-
der i entreprenörskap och småföretagande i det 
lokala samhallet. Vi är bland annat involverade i 
Uppstart malmö, som är en stiftelse med
syfte att stötta entreprenörer som kan skapa 
arbetstillfällen.  

Vårt CSR- och miljöarbete 

dialect är sedan 2005 miljöcertifierade enligt ledningssystemet ISO 14001. Vårt miljöarbete  
är en del av vår vardag och målet är att hela tiden bli lite bättre. Modern teknik är ett enkelt  
sätt att minska miljöpåverkan och samtidigt minimera energiförbrukningen. i den bästa av världar 
som på bilden här intill? Allt digitalt och ingen pappersförbrukning.
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Tio största ägarna efter antal innehav

Namn ort A-aktier B-aktier Innehav % Röster %

1 OUAES	AB MALMÖ 0 38	277 21% 10%

2 SWEDCAP	MANAGEMENT	AB	OCH		
MATS	KrAiTSiK	KALViK

TÄBY 0 15	000 8% 4%

3 TriPPEL	B	AB VÄSTErÅS 1	336 8	511 5% 5%

4 MAJKEL	PrODUCTS	AB GÄVLE 671 5	467 3% 3%

5 HASTEMAN	FÖrVALTNiNGS	AB VÄNErSBOrG 671 3	756 2% 3%

6 KAMA	SUPPOrT	AB FALUN 768 2	554 2% 3%

7 TP	S	FÖrVALTNiNG	AB LiNKÖPiNG 670 2	593 2% 2%

8 BLOMGrENS	FÖrVALTNiNG	AB ESKiLSTUNA 644 2	578 2% 2%

8 SVENSKA	TELEHUSET	AB HANiNGE 848 2	189 2% 3%

10 OBE	iNGENJÖrSFirMA	AB KUNGSBACKA 862 419 1% 2%

6 470 81 344 47% 36%

ÖVriGA 17	470 81	290 53% 64%

23 940 162 634 100% 100%

Aktien, ägarförhållanden  
och investerarinformation
Aktieinformation
Den 31 december 2011 uppgick det totala antalet 
aktier till 182 574, varav 23 940 a-aktier (med en 
röst vardera) och 162 634 B-aktier (med en tion-
dels röst vardera). a- och B-aktier medför samma 
rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat. 
Under året har flera apportemissioner genomförts 
om totalt 20 766 B-aktier innebärande en ökning 
av aktiekapitalet med 2 076 600 KseK till totalt  
18 657 400 seK.

optionsprogram
Dialect aB (publ) hade vid utgången av 2011. 
31 100 i utestående teckningsoptioner. i det fall full 

teckning sker kommer moderbolagets eget kapital 
att tillföras 40 100 000 seK. teckningsoptionerna 
har emitterats inom ramen för två incitaments-
program riktat till styrelsen och nyckelpersoner i 
koncernen och i franchisekedjan.  Varje tecknings-
option berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.  

teckning kan endast ske av hela det antal aktier 
som respektive optionsrätt berättigar till. Bolaget 
är skyldigt att, om optionsinnehavaren så påkallar 
under teckningsperioden, till optionsinnehavaren 
emittera det antal aktier som avses med anmälan 
om teckning.

omräkning av teckningskurs kan inträffa. om-
räkning får dock aldrig medföra att teckningskursen 
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Transaktion Tidpunkt 1
Nominellt 

belopp, SeK
Förändring  

A-aktier
Förändring  

B-aktier
Antal  
aktier Aktie kapital

emissonsbe-
lopp

emissions-
kurs, SeK

Nyemission 1995 100 1 000 0 1 000 100 000 100 000 100

Nyemission 1996 100 9 000 0 10 000 1 000 000 900 000 100

Nyemission 2001 100 0 6 400 16 400 1 640 000 2 265 600 354

Nyemission 2004 100 0 4 450 20 850 2 085 000 1 575 300 354

Nyemission	2) 2006 100 0 5 140 25 990 2 599 000 2 056 000 400

Fondemission	3) 2007 100 10 000 15 990 51 980 5 198 000 2 599 000 100

Nyemission 2007 100 3 940 6 136 62 056 6 205 600 1 914 440 190

Nyemission 2007 100 0 18 200 80 256 8 025 600 3 640 000 200

Nyemission 2009 100 0 30 552 110 808 11 080 800 7 638 000 250

Nyemission 2010 100 0 15 000 125 808 12 580 800 3 045 000 203

Nyemission	4) 2010 100 0 40 000 165 808 16 580 800 28 880 000 722

Nyemission	5) 2011 100 0 4 000 169 808 16 980 800 4 000 000 1 000

Nyemission	5) 2011 100 0 8 700 178 508 17 850 800 8 700 000 1 000

Nyemission	5) 2011 100 0 393 178 901 17 890 100 393 000 1 000

Nyemission	5) 2011 100 0 3 563 182 464 18 246 400 3 563 000 1 000

Nyemission	5) 2011 100 0 4 110 186 574 18 657 400 4 110 000 1 000

Registrerat antal vid 
årets slut

23 940 162 634 186 574 18 657 400

1) tidpunkt avser det datum när beslut om emission fattades.

2) Kvittningsemission

3) fondemission 1:1

4) apportemission. Del av köpeskilling Dialect Kundservice aB.

5) apportemission. Del av köpeskilling av förvärv 2011

Utestående optionsserier
Antal optio-

ner Antal B-aktier Aktiekapital
emissionsbe-

lopp
emissions-
kurs, SeK

TO1	2012	-	teckningsperiod	maj	2012 16 100 16 100 1 610 000 16 100 000 1 000

TO2	2014	-	teckningsperiod	juni-juli	2014 15 000 15 000 1 500 000 24 000 000 1 600

31 100 31 100 3 110 000 40 100 000

blir lägre än aktiens kvotvärde. Påkallas inte teck-
ning inom teckningsperioden förfaller optionsinne-
havarens samtliga rättigheter enligt optionsrätterna. 

Utdelningspolicy och föreslagen utdelning
Styrelsens ambition är att dialects ordinarie utdel-
ning ska växa i takt med bolagets resultat per aktie, 

med hänsyn taget till bolagets långsiktiga kapital-
behov. ambitionen är att utdelning ska uppgå till 
30 procent av nettovinsten efter skatt, sedan hänsyn 
tagits till bolagets långsiktiga kapitalbehov.
För räkenskapsåret 2011 föreslår styrelsen ingen 
aktieutdelning. 

Aktiekapitalets utveckling
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Bolagsstyrningsrapport

Regelverk för bolagsstyrning
Bolagsstyrningen i dialect AB (publ) baseras på 
svensk lagstiftning som aktiebolagslagen och vissa 
fall Svensk Kod för bolagsstyrning (”Koden”). därtill 
kommer svensk och internationell redovisningslag-
stiftning som säkerställer att den finansiella rap-
porteringen uppfyller de krav som ställs. Koden är 
ett led i självregleringen inom det svenska närings-
livet och bygger på principen följ eller förklara. 
Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan 
avvika från enskilda regler men ska då ange förkla-
ringar där skälen till varje avvikelse redovisas.

Dialects bolagsstyrning
Dialect aB tillämpar från årsstämman 2011 svensk 
kod för bolagsstyrning . denna bolagsstyrnings-
rapport har upprättats av styrelsen i dialect AB. 
rapporten utgör inte en del av de formella årsre-
dovisningshandlingarna och har ej varit föremål 
för granskning av bolagets revisor. Bolagsstyrning 
och ansvarsfördelning av ledning och kontroll sker 
via bolagsstämman, styrelsen och verkställande 
direktören i enlighet med gällande lagstiftning och 
förordningar, bolagsordningen samt styrelsens och 
verkställande direktörens interna styrinstrument.

Sammanfattning av avvikelser  
från Koden under 2011 
Valberedningen inför årstämman 2012 har inte 
tillsatts inom utsatt tid. i övrigt förekommer inga 
avvikelser.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är Dialects högsta beslutande 
organ, där ägarna utövar sitt inflytande. Vid års-
stämman väljs styrelsen, i förekommande fall revisor 
samt att arvoden fastställs till såväl styrelsen som till 
revisorn. Vid årsstämman fastställs även koncernens 
och moderbolagets resultat- och balansräkning. ak-
tieägare som är registrerade i aktieägarregister hos 
euroclear sweden aB och anmäler sitt deltagande 
på årsstämman till bolaget enligt utfärdad kallelse 
har rätt att delta på bolagsstämma.

Årsstämma 6 maj 2011
årsstämman beviljade styrelsen och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för föregående räken-
skapsår. årsstämman beslutade omval av styrel-
seledamöterna gustaf Malmros, Mats holgerson, 
lennart Oscarsson och Nils håkansson samt nyval 
av håkan lundstedt. Årsstämman utsåg gustaf 
malmros till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om ändrade regler för 
valberedningen för anpassning till Koden samt 
mindre justeringar av bolagsordningens lydelser 
avseende antalet styrelseledamöter, kallelseför-
farande, öppnande av stämma och agenda på 
bolagsstämma .

årsstämman gav styrelsen i uppdrag att genom-
föra ett incitamentsprogram om 15 000 tecknings-
optioner till styrelseledamöter och nyckelpersoner i 
Bolaget.

Vidare beviljade årsstämman att ge styrelsen 
mandat att vid behov genomföra en strategisk 
nyemission om maximalt 92 500 B-aktier.

extra bolagsstämma 17 november 2011
årsstämman beslutade om nyemission om totalt 
3 563 B-aktier med anledning av förvärven av 
täby mobil Communication AB, Activ Kommunika-
tion i halland aB samt resterande aktier i Dialect 
Systems AB.  

Årsstämma 2012
Årsstämman 2012 hålls fredagen den 4 maj 2012. 
Kallelse införs tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman i Post- och Inrikes tidningar 
samt Dagens industri. Kallelsen kommer även
finnas tillgänglig på www.dialect.se.
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Valberedning
Valberedningen utsågs i december 2011 i enlighet 
med de nya reglerna för tillsättande av valbered-
ning. Valberedningen inför årsstämman 2012 be-
står av gunnar Örnmark och mats johnsson tillsatta 
av de fyra största ägarna. 

fram till tidpunkten för denna rapports upprät-
tande har valberedningen haft tre protokollförda 
möten samt ett flertal telefonmöten. 

Valberedningens förslag
Inför kommande årsstämma kommer styrelsen hålla 
valberedningens samtliga förslag tillgängliga på 
bolagets webbplats så snart styrelsen får ta del av 
dessa.

Styrelse
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av fyra 
till tio ledamöter med högst två suppleanter. från 
årsstämman 2011 har styrelsen bestått av fem 
ledamöter och ingen suppleant. i tabellen nedan 
framgår namn, funktion och period som styrelse-
ledamot. För styrelseledamöters ålder, bakgrund, 
huvudsakliga sysselsättning och utbildning hänvisas 
till sid 24 i årsredovisningen och till bolagets webb-
plats, www.dialect.se.

Styrelsens arbete under 2011
Under 2011 har styrelsen sammanlagt hållit arton 
protokollförda styrelsemöten. Vid dessa möten 
behandlade styrelsen de fasta punkter som förelåg 
vid respektive styrelsemöte, såsom godkännande av 

protokoll från föregående styrelsemöte, affärsläge, 
ekonomisk rapportering och investeringar. Därutö-
ver behandlades vid valda styrelsemöten frågor 
rörande framtida strategier och finansiering. På 
styrelsemötena deltar alltid bolagets verkställande 
direktör och finanschef. se nedanstående tabell för 
enskilda styrelseledamöters närvaro.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har 
fortlöpande kontakter med verkställande direktö-
ren för att kunna följa bolagets verksamhet och 
utveckling. 

Styrelsens oberoende
Styrelsens bedömning är att majoriteten av styrelsen 
är att betrakta som oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen samt att minst två av 
styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till 
bolagets större aktieägare. Beträffande beroende-
ställning för enskilda styrelseledamöter hänvisas till 
tabellen nedan. På årsstämman avgick ledamoten 
Marco soprani på egen begäran. 

ersättning till styrelsens ledamöter
Ersättning till dialects styrelse fastställs genom 
beslut på årsstämman efter förslag från valbered-
ningen. ingen ersättning utgår för eventuellt arbete i 
styrelsekommittéer.

För 2011 fastställde årsstämman styrelsens 
ersättning till 830 KseK, varav 300 KseK till 
styrelsens ordförande. Utöver arvodet ovan har sty-

Namn Invald Funktion oberoende Avser period Närvaro

gustaf Malmros 2006 Styrelseordförande ja jan–dec 2011 18/18

Nils håkansson 2009 Styrelseledamot Nej jan–dec 2011 18/18

Mats holgerson 2010 Styrelseledamot ja jan–dec 2011 18/18

lennart oscarsson 2010 Styrelseledamot Nej jan–dec 2011 18/18

håkan lundstedt 2011 Styrelseledamot ja Maj–dec 2011 13/13

Marco soprani 2010 Styrelseledamot Nej jan–maj 2011 1/5
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relsens ordförande rätt att fakturera maximalt 300 
KSEK för utfört arbete utöver normalt styrelsearbete. 
Varken styrelsens ordförande eller övriga ledamöter 
har rätt till pensionsersättning, avgångsvederlag 
eller bonus.

Arbetsordning, utskott och kommittéer
På konstituerande styrelsemöte efter årsstämma 
fastställs styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen
innehåller en beskrivning av styrelsens åtaganden, 
föreskrifter rörande styrelsemötenas genomförande 
samt en instruktion till verkställande direktören som 
reglerar dennes ansvar och befogenheter i Dialect. 
arbetsordningen innehåller dessutom riktlinjer för 
ekonomisk rapportering till styrelsen. med anled-
ning av antalet styrelseledamöter har styrelsen 
beslutat att själva utföra de åtaganden som enligt 
Koden vilar på ett revisionsutskott och en ersätt-
ningskommitté. Styrelsens ordförande deltar inte i 
frågor som rör ersättningsutskottet.

Bolagsledning
Verkställande direktören leder och kontrollerar att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar
och förordningar, bolagsordningen samt styrelsens 
interna styrinstrument. Verkställande direktören an-
svarar vidare för att verksamheten utvecklas i enlig-
het med av styrelsen fastställda mål och strategier. 
Verkställande direktören tar i samråd med styrelsens 
ordförande fram nödvändiga informations- och 
beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar 
ärendena och motiverar förslag till beslut. för en 
närmare presentation av verkställande direktören 
och ledande befattningshavare hänvisas sid 25  
 i årsredovisningen och till bolagets webbplats,  
www.dialect.se.

Riktlinjer för ersättning och andra anställnings-
villkor till ledande befattningshavare
Dialect strävar efter att erbjuda marknadsmässiga 
ersättningar som gör det möjligt att rekrytera och 
behålla ledande befattningshavare. Principerna om-
fattar verkställande direktören och övriga personer 
i bolagsledningen. Bolagsledningen består för när-
varande av fem personer utöver den verkställande 
direktören. Den totala ersättningen ska baseras på 
faktorer såsom befattning, prestation och individu-
ella kvalifikationer samt utgöras av fast grundlön, 
rörlig lön, pension och övriga förmåner. följande 
riktlinjer för ersättningar och anställningsvillkor till 
ledande befattningshavare tillämpas.

Fast grundlön
grundlönen ska vara marknadsmässig och konkur-
renskraftig och bestå av en kontant månadslön.
grundlönen beaktar den enskildes befattning och 
engagerade arbetsinsats. grundlönen utgör basen 
för beräkning av den rörliga lönen.

Rörlig lön
Den rörliga ersättningen baseras dels på koncer-
nens resultat och dels på individuella kvalitativa 
parametrar. Den rörliga lönen är maximerad till 25 
procent av grundlönen.
 
Tjänstepension
Dialects pensionsplan motsvarar pensionsplanerna 
enligt kollektivavtalen.

Övriga förmåner och anställningsvillkor
Övriga ersättningar och förmåner ska vara 
marknadsmässiga och bidra till att underlätta 
befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina 
arbetsuppgifter. Ömsesidig uppsägningstid om upp 
till sex månader gäller mellan bolaget och ledande 
befattningshavare. Det finns inte några överenskom-
melser om avgångsvederlag. för detaljerad specifi-
kation över ersättningar till ledande befattningsha-
vare hänvisas till årsredovisningen 2011, not 3.
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Incitamentsprogram
Bolaget har för närvarande två utestående inci-
tamentsprogram som berättigar till nyteckning av 
16 100 B- aktier i maj 2012 respektive 15 000 
B-aktier i juni-juli 2014. teckningsoptionerna har 
erbjudits nyckelpersoner i bolaget och i kedjan i 
enlighet med årsstämmans beslut. 

Revisorer
Bolagets revisor utses av årsstämman, på förslag 
av valberedningen, för en period av fyra år. Vid 
bolagsstämman 2009 valdes ernst & Young aB till 
revisorer med thomas lönnström som huvudansva-
rig revisor för perioden till och med årsstämman 
2013. revisionen avrapporteras till aktieägarna i 
form av en revisionsberättelse som utgör en rekom-
mendation till aktieägarna inför beslutspunkterna 
på årsstämman om fastställande av koncernens 
resultat över totalresultat och finansiell ställning 
samt resultat- och balansräkning för moderbolaget, 
styrelsens förslag till resultatdisposition i moderbo-
laget samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören. revisorns arbetsinsats 
omfattar bland annat granskning av balans- och 
resultaträkning samt kontroll att gällande lagar och 
förordningar, bolagsordningen samt rekommenda-
tioner följs. Utöver detta tillkommer uppgifter som 
uppföljningsarbete av intern kontroll och gransk-
ning av finansiell rapportering. revisorn erhåller ko-
pia på verkställande direktörens månadsrapport till 
styrelsen och får löpande information från bolags-
ledningen och styrelsens ordförande. Utöver detta 
träffar revisorn styrelsen en gång per år i samband 
med bokslutskommunikén för avrapportering av 
bokslutsgranskning, intern kontroll och bolagsled-
ningens operativa arbete. På dessa möten närvarar 
inte bolagsledningen och styrelsens ordförande.

Styrelsens rapport om intern  
kontroll och riskhantering
Styrelsen ansvarar för bolagsstyrning och intern 
kontroll enligt aktiebolagslagen och Koden. Bolaget
har etablerat rutiner som syftar till att identifiera och 
hantera de risker som är förknippade med bolagets 
affärsverksamhet och Styrelsen bistår ledningen 
med att identifiera och utvärdera dessa affärsrisker. 
För att säkerställa intern kontroll och kvalité på den 
finansiella rapporteringen har bolaget etablerat 
interna policies, riktlinjer och ramverk. ansvaret 
för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och 
korrekt finansiell rapportering har delegerats till 
verkställande direktören. Verkställande direktören 
tillhandahåller månadsvis till styrelsen rapporter 
som beskriver bolagets risker och möjligheter samt 
finansiella ställning. Verkställande direktören håller 
utöver månadsrapporterna styrelsens ordförande 
löpande informerad om verksamhetens utveckling. 
Styrelsen bedömer att det för närvarande inte finns 
omständigheter som motiverar en permanent funk-
tion för internrevision.

På bolagets webbplats, www.dialect.se, finns 
en särskild avdelning som behandlar bolags-
styrningsfrågor. här återfinns bland annat aktuell 
bolagsstyrningsrapport, bolagsordning, information 
om årsstämma och valberedningens kontaktupp-
gifter samt detaljerade uppgifter styrelsen och bo-
lagsledningen. På webbplatsen finns även protokoll 
från den senaste bolagsstämma
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Styrelse

Gustaf Malmros 
Styrelseordförande (f 1955).  
ledamot sedan 2005.
Managmentkonsult. Bakgrund som 
vvd i Wm-data koncernen. Innan 
dess vd för owell svenska aB, vd 
ast computer samt vvd för techno-
logy Nexus AB. 
oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen:  ja
oberoende i förhållande till bola-
gets större aktieägare: ja
aktier: 538 B-aktier
optioner: 700
to1 2010/2012.  
834 to2 2011/2014

Mats holgerson
Styrelseledamot (f 1953).  
ledamot sedan 2010. 
chief operation officer ica aB 
sedan 2008.  Bakgrund från esso, 
Statoil, vd Statoil Norge, vd dial 
försäkring, vd statoil Detaljhandel 
skandinavia och vd Menigo food-
service. Styrelseuppdrag i Bilia AB, 
hemtex aB och global Batterier aB. 
oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen: ja
oberoende i förhållande till bola-
gets större aktieägare: ja
aktier:300 B-aktier
optioner:700 
to1 2010/2012.  
833 to2 2011/2014

håkan lundstedt
Styrelseledamot (f 1967).  
ledamot sedan 2011.
vd och Koncernchef på Meko-
nomen. Bakgrund som vd på 
lantmännen axa (tidigare cerealia 
foods & Breads) och en rad olika 
vd-poster inom lantmännen/cerea-
lia koncernen. 
oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen: ja
oberoende i förhållande till bola-
gets större aktieägare: ja
aktier:1 500 B-aktier
optioner: 500 to2 2011/2014

lennart oscarsson
Styrelseledamot (f 1954).  
ledamot sedan 2010.
Regionchef dialect Syd. grundare 
av Dialect halmstad och Varberg.
oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen: Nej
oberoende i förhållande till bola-
gets större aktieägare:ja
aktier: 671 a-aktier, 1 967 B-aktier  
optioner: 500 to2 2011/2014
 

Nils håkansson
Styrelseledamot (f 1961).  
ledamot sedan 2009.
affärsutveckling Dialect aB. grun-
dare av dialect täby.
oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen:Nej
oberoende i förhållande till bola-
gets större aktieägare:ja
aktier: 436 a-aktier, 2 538 B-aktier
optioner: 500 to2 2011/2014

Från vänster: gustaf malmros, håkan lundstedt, Robert Schönbeck, lennart Oscarsson, mats holgerson, Nils håkanson och mats Kraitsik Kalvik.
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Koncernledning

Mats Kraitsik Kalvik 
Koncernchef och vd Kalvik (f 1967)
anställd sedan 2007
Utbildning: Civilekonom
erfarenhet: grundade sveriges 
första internetrekryteringsföretag, 
jobsplace, som 1998 fusionerades 
med jobline. Bolaget börsnoterades 
2000. Var vd och byggde upp 
riskkapitalbolagen Bonnier Venture, 
Nordstjernan Ventures, Engelsberg 
industriutveckling och swedcap 
Management. har varit delaktig i 
uppbyggnaden av många tillväxt-
bolag som Pricerunner, Kundkraft, 
Qbrick, Polopoly och Accra teknik. 
mats är även styrelseordförande i Ac-
cedo Broadband. 
aktier: 15 000 B-aktier
optioner: 2 800 to2 2011/2014

Robert Schönbeck
ekonomidirektör (f 1969)
anställd sedan 2010
Utbildning: diplomerad Företags-
ekonom
erfarenhet: tidigare cfo på 
Paynova AB och har innan dess varit 
verksam en längre tid som ekonomi-
ansvarig inom fastighets- och tjänste-
sektorn. robert har lång erfarenhet 
av kvalificerade redovisningsfrågor, 
affärsjuridik och bolagstransaktioner 
samt arbete med framtagande av 
kvalitetsmanualer och implementering 
av olika affärssystem. Robert har 
erfarenhet av arbete i internationellt 
börsnoterade företag. 
aktier: 50 B-aktier
optioner: 1 500 
to1 2010/2012.  
200 to2 2011/2014

Kajsa lundfall
Vd dialect Systems AB (f 1962)
anställd sedan 2011
Utbildning: Civilingenjör i Industriell 
ekonomi.
Erfarenhet: På 90-talet initiativtagare 
och chef för det då nystartade af-
färsområdet Multimedia på ericsson 
i Storbritannien. jobbade sedan som 
säljchef på Nortel Networks med 
ansvar för nya operatörer i Norden. 
De senaste tio åren har Kajsa varit 
vd och/eller grundat flera teknikinten-
siva entreprenörsbolag verksamma 
inom mobila tjänster, ip-telefoni, 
mobila videolösningar, ip-nät och 
mobil positionering. 
aktier: -
optioner: 1 500 to2 2011/2014

Victoria jonsson
Marknads- och informationschef  
(f 1976) 
anställd sedan 2010.
Utbildning: Fil. kand. i företagseko-
nomi, Stockholms Universitet och Fil. 
kand. i kommunikationsvetenskap, 
mittuniversitetet, samt studier i USA 
och england.
erfarenhet: har mångårig erfarenhet 
av jobb inom journalistik, kom-
munikation, marknadsföring och PR, 
bland annat från smålandsposten, 
air liquide gas aB, sis, swedish 
Standards Institute och Prat PR. 
aktier: 665 B-aktier
optioner: 360 
to1 2010/2012.  
500 to2 2011/2014

lovisa Ferngren
hr-chef  (f 1968)
anställd sedan 2012
Utbildning: Fil. kand från Personal-
vetarlinjen
erfarenehet: Modern hr-chef med 
stor erfarenhet från flera olika bolag. 
hon kommer närmast från siemens 
där hon varit personalchef för indu-
strisektorn i sverige och hr-ansvarig 
för region Västeuropa. har över 15 
års erfarenhet av hr-arbete, bland 
annat som konsult och som personal-
chef för Reuters Nordics. lovisa har 
även jobbat internationellt. 
aktier: –
optioner: –

Georgios jojje Måbrant
inköpschef (f 1973). 
anställd sedan 2002
Utbildning: marknadsekonom Ihm.
erfarenhet: har lång erfarenhet inom 
telekombranschen bland annat från 
europolitan där han 1994 var med 
i uppstarten av europolitan stores, 
idag telenor stores. 1998 tog han 
klivet in i Kinnevik och var med vid 
lanseringen av tidningen Metro. 
aktier: 2 448 B-aktier
optioner: 600 
to1 2010/2012.  
1 000 to2 2011/2014

Från vänster: mats Kraitsik Kalvik, Kajsa lundfall, Victoria jonsson, Robert Schönbeck, georgios ”jojje” måbrant och lovisa Ferngr
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för dialect 
aB (publ) avger härmed årsredovisning och kon-
cernredovisning för verksamheten i moderbolaget 
och koncernen räkenskapsåret 2011-01-01– 
2011-12-31. 

alla belopp redovisas i tusentals kronor (KseK) 
om inte annat anges.

INFoRMATIoN oM VeRKSAMheTeN
Vision
Dialect ska vara det självklara valet för företag som 
vill att medarbetarna ska kunna arbeta bäst där de är. 

Dialects affärsidé och erbjudande
Dialect levererar it- och telekommunikation och hittar 
alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. 
Dialect ser till att allt kan fungera ihop - oavsett tid, 
plats eller lösning. Med stort engagemang och brett 
kunnande kan Dialect ta ansvar för helheten. Dialect
agerar också oberoende av marknadens leverantörer 
och operatörer.

historisk utveckling
Dialect bildades i augusti 1995 då ett antal fria 
fackhandlare började operera under gemensamt 
varumärke. idag är vi en rikstäckande kedja med 
Dialect aB (publ) som moderbolag och franchisegi-
vare. totalt omsatte koncernen och franchisetagarna
tillsammans över 1 miljard kronor 2011 och syssel-
satte över 700 personer.
läs mer på www.dialect.se.

äGARFÖRhÅllANDe oCh SäTe
Bolaget har sitt säte i stockholms län, solna kom-
mun. Dialect aB (publ) är moderbolag i en koncern 
bestående av 18 dotter- och dotterdotterbolag där 
varje bolag representerar ett unikt affärsområde eller 
region i koncernen. ägarna består av franchiseta-
garna och nyckelpersoner i koncernen och kedjan. 

UTVeCKlINGeN UNDeR ÅReT – KoNCeRNeN
–  Nettoomsättningen* ökade med 98 % till 582,3 

MseK (293,9)

–  rörelseresultat före avskrivning av förvärvsgood-
will* ökade med 22 % till 31,1 MseK (25,5)

–  Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick till 23,2 MseK (12,8)

–  Medelantal anställda ökade till 276 (168). Vid 
årets slut hade koncernen 377 anställda.

*  för en mer rättvisande bild anges koncernens nettoomsättning 
och rörelseresultat 2011 som proforma 12 månader och inte 
räknat från förvärvstidpunkten.

Under 2011 startade på allvar arbetet med att 
skapa det framtida Dialect. i juni, juli och december 
2011 genomfördes totalt nio förvärv av verksam-
heter inom kedjan och externt. samtidigt startade 
ett intensivt arbete med att förbättra och säkerställa 
rutiner och flöden inom koncernen.

Dialects kunderbjudande förbättras kontinuerligt 
i takt med att marknaden och tekniken utvecklas. Vår 
egen virtuella växellösning, dialect Unified, fortsät-
ter att utvecklas och försäljningen ökade under slutet 
av 2011. samarbetet med koncernens leverantör 
av plattformen till dialect Unified, Advoco Systems, 
intensifierades under året. Bland annat har Dialect 
förvärvat ca 20 % i bolaget för att säkra och påverka 
utvecklingen av plattformen och andra komponenter 
i erbjudandet.

Samtidigt har den nya operativa organisationen 
med regionsindelning börjat ge effekt i försäljningen. 
Varje region har en av koncernen anställd regionchef 
i ett helägt dotterbolag som utgör basen i respektive 
region. regionchefens uppgift är att utveckla Dialect 
i sin region innebärande ansvar för både franchiseta-
garna och helägda kundcenters.

Koncernens affärsområde för försäljning och 
kundservice via telefon fortsätter att visa god lönsam-
het. Under året har affärsområdet kompletterats med 
verksamheter i Karlskrona och göteborg.
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NeTTooMSäTTING oCh ReSUlTAt
Koncernens nettoomsättning uppgick till 434 094 
KseK (293 887), en ökning med 140 207 KseK. 
Ökningen förklaras främst av de förvärv som ge-
nomförts under året men även av en positiv utveckling 
i befintliga affärsområden. Återigen har koncernens 
resultat förbättras genom överleverans mot uppsatta 
mål hos flera leverantörer och operatörer vilket 
resulterade i ökade bonus- och provisionsersättningar 
både till koncernen och till franchisetagarna.

 Koncernens resultat efter finansiella poster 
uppgick till 842 KseK (9 623). Årets resultat har 
belastats med goodwillavskrivning hänförlig till 
genomförda förvärv om 17 959 KseK. Dialect 
aB:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och redovisningsrådets rekommendatio-
ner och uttalanden varför förvärvad goodwill skrivs 
av linjärt över den beräknade nyttjandetiden vilket 
bedömts till fem år. 

INVeSTeRINGAR
Koncernens bruttoinvesteringar under året uppgick till 
37 013 KseK (52 835). rensat från investeringarna 
i verksamheter med ett nettobelopp på 30 508 KseK 
består investeringarna av reinvesteringar i materiella 
anläggningstillgångar och nyinvesteringar i immate-
riella tillgångar som förvärv av abonnemangsinfor-
mation.

KASSAFlÖDe oCh FINANSIell STällNING
Koncernens kassaflöde uppgick till –8 037 KseK  
(5 932) där kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick till 23 189 KseK (12 841). Koncer-
nens disponibla likvida medel, inklusive outnyttjad del 
av beviljad checkräkningskredit uppgick vid årsskiftet 
till 24 110 KseK (26 734).

Årets förvärv och refinansiering av tidigare för-
värv har finansierats av externa lån från Nordea om 
totalt 73 648 KseK och apportemissioner om  
20 766 B-aktier. apportemissionerna genomfördes 
inom ramen för det bemyndigande styrelsen erhöll 

vid årsstämman 2011. De externa lånen löper på 
fyra år och återbetalas senast 2015.

I början av 2012 verkställde styrelsen det av 
årsstämman beslutade incitamentsprogrammet till 
nyckelpersoner i koncernen. Programmet omfattar  
15 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning 
av lika många B-aktier under juni - juli 2014. sedan 
tidigare finns ett utestående optionsprogram om 
16 100 optioner som innehas av nyckelpersoner i 
koncernen och kedjan. Vid full teckning i maj 2012 
ger programmet ett tillskott på 16 100 KseK till 
koncernen.

Moderbolaget har tillfört kapital till dotterbolagen 
dialect Systems AB, dialect Norr AB och dialect 
Uppland AB genom aktieägartillskott. Styrelsens 
bedömning är att det inte föreligger något nedskriv-
ningsbehov av det bokförda värdet på aktierna i 
dotterbolagen.

Nordea har i början av 2012 förändrat villkoren 
i låneavtalet då koncernen brutit mot villkoren i de 
låneavtal som gällde vid årets slut eftersom villkoren 
inte var anpassade till koncernens förvärvsplaner. 
I och med förändringen av avtalet är det styrelsens 
bedömning att någon framtida risk för ett brott mot 
lånevillkoren inte föreligger.

VäSeNTlIGA häNDelSeR eFTeR  
RäKeNSKAPSÅReTS UTGÅNG
I början av 2012 fastställdes koncernens nya affärs-
plan över tre år. affärsplanens huvudsakliga budskap 
är en fortsatt utveckling av vårt kunderbjudande och 
en expansion genom förvärv och organisk tillväxt.

samtidigt har konsolideringsarbetet fortsatt med 
optimering av inköp- och försäljningsrutiner samt 
enhetligt arbetssätt och förbättrade system. Under 
första kvartalet har koncernen dessutom visat stor 
framgång i rekryteringsarbetet av nyckelpersoner till 
den framtida



Dialect 2011

28 FÖRVAltNINgSBERättElSE

organisationen. Koncernen står nu redo för nästa steg 
i utvecklingen.

i kombination med ovanstående pågår kontinu-
erligt förvärvsdiskussioner med ett antal franchiseta-
gare i kedjan och med externa
verksamheter.

FRAMTIDSUTSIKTeR
Den positiva utvecklingen av den svenska ekonomin 
och snabba utvecklingen inom produktområdet ger 
bra förutsättningar för en fortsatt expansion för delar 
av verksamheten. samtidigt är Dialects huvudfokus att 
fortsätta den påbörjade förändringen av affärsmodel-
len från en produktorienterad till en mer tjänsteinrik-
tad verksamhet, då lönsamheten i tjänsteförsäljningen 
är betydligt högre och mer långsiktig än vid ren 
produktförsäljning. Utvecklingen av nya tjänster sker i 
takt med att efterfrågan ökar.

MIljÖ
Dialect är sedan 2005 miljöcertifierade enligt iso 
14001. En dokumenterad miljöpolicy finns upprät-
tad och vårt miljöarbete är en del av vår vardag. 
Vi arbetar aktivt med att hela tiden utveckla vårt 
miljöledningssystem.

eNGAGeMANG I SAMhälleT
Dialect arbetar för engagemang och integration av 
individer i entreprenörskap och småföretagande i det 
lokala samhället. Vi driver bland annat ett integra-
tionsprojekt för unga entreprenörer.

RISKeR oCh RISKhANTeRING
I styrelsens arbetsordning och instruktioner för 
verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning av hanteringen av verksamhetens 
risker. omfattande kvalitets- och riskhanteringsproces-
ser för att minimera riskexponeringen tillämpas.

Finansierings-, kredit och likviditetsrisk
Koncernen befinner sig i en konsoliderings- och 
utvecklingsfas och är därför inledningsvis bero-
ende av extern finansiering. Koncernens kassflöde 
i kombination med utestående optionsprogram och 
beviljat lånelöfte bedöms vara tillräckligt för att 
täcka  rörelsekapitalbehovet under 2012. Styrelsens 
bedömning är att ur ett långsiktigt perspektiv kommer 
koncernens kassaflöde vara fullt tillräckligt för att 
finansiera verksamheten och dess utveckling.

Marknadsförtroende
Dialect är beroende av marknadens och kundernas 
förtroende. Vi ska hålla vad vi lovar och leverera 
enligt högsta möjliga kvalitet. om förtroendet för 
Dialect på något sätt förändras hos marknaden kan 
det påverka koncernens kortsiktiga utveckling. omfat-
tande kvalitetskontroller av leveransprocessen tilläm-
pas för att minimera brister i bolagets leveranser.
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Flerårsöversikt - koncernen 2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning 582	315* 293 887 220 663 155 558 -

rörelseresultat 31	065* 25	530** 12 949 8 380 -

rörelsemarginal	(%) 5% 9% 6% 5% -

resultat	efter	finansnetto 842 9 623 12 696 5 748 -

Avkastning	på	eget	kapital	(%) 2% 34% 79% 22% -

Balansomslutning 247 001 169 354 81 473 63 036 -

Soliditet	(%) 25% 24% 20% 25% -

Medelantal	anställda 276	 168	 116	 75	 -

Flerårsöversikt moderbolaget 2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning 78 922 105 790 95 951 138 945 71 406

rörelseresultat	 8 478 3 924** –3 467 –109 –3 874

rörelsemarginal	(%) 11% 4% neg. neg. neg.

resultat	efter	finansnetto 4 840 –3 922 435 –2 485 –3 853

Avkastning	på	eget	kapital	(%) 8% neg. 1% neg. neg.

Balansomslutning 202 185 136 810 52 086 43 318 30 945

Soliditet	(%) 39% 31% 31% 29% 35%

Medelantal	anställda 15	 13	 14	 24	 16	

*	För	en	mer	rättvisande	bild	anges	koncernens	nettoomsättning	och	rörelseresultat	2011	som	pro	forma	12	månader	och	inte	räknat	från	förvärvstidpunkten.		
**			För	2011	anges	koncernens	rörelseresultat	före	avskrivning	av	förvärvsgoodwill	och	för	2010	anges	koncernens	och	moderbolagets	rörelseresultat	efter	

justering	från	poster	av	engångskaraktär.

Förslag till resultatdisposition – moderbolaget (SeK)

Till	årsstämmans	förfogande	står	följande:

Ansamlad	förlust –6 852 178

Överkursfond 51 239 200

Årets	resultat 15 716 217

60 103 239

Styrelsen	föreslår	att	de	balanserade	vinst-
medlen	disponeras	enligt	nedan:

i	ny	räkning	överföres 60 103 239

60 103 239

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar samt kassaflödesanalys med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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Koncernens resultaträkning

(KSeK) Not
2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

Nettoomsättning 434 094 293 887

Handelsvaror –244 115 –158 648

Övriga	externa	kostnader 1,2 –63 885 –53 469

Personalkostnader 3	 –98 485 –68 387

Av-	och	nedskrivningar	av	anläggningstillgångar	 4,7,10,11,12,13 –22 523 –3 707

Rörelsens kostnader –429 008 –284 211

Rörelseresultat 5	 5 086 9 676

Andelar	i	intresseföretags	resultat 7	 –139 –

ränteintäkter	 420 194

räntekostnader –4 525 –247

resultat	från	finansiella	investeringar –4 244 –53

Resultat före minoritetens andel och skatt 842 9 623

Aktuell	skatt	på	årets	resultat 9	 –1 665 –5 787

Uppskjuten	skatt 9	 93 –1 928

Minoritetens	andel	av	årets	resultat 23	 1 077 –10 390

Årets resultat 347 –8 482
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Koncernens balansräkning

(KSeK) Not 2011-12-31 2010-12-31

TIllGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 10	 94 934 67 717

Balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbeten 11	 1 137 2 464

Övriga	immateriella	anläggningstillgångar 12	 75 318

Immateriella anläggningstillgångar 96 146 70 499

inventarier,	verktyg	och	installationer 13	 7 209 2 801

Materiella anläggningstillgångar 7 209 2 801

Andelar	i	intresseföretag 4,7 1 409 –

Uppskjuten	skattefordran 276 –

Övriga	finansiella	anläggningstillgångar 379 232

Finansiella anläggningstillgångar 2 064 232

Summa anläggningstillgångar 105 419 73 532

omsättningstillgångar

Handelsvaror 35 459 18 293

Varulager 35 459 18 293

Kundfordringar 50 861 20 826

Skattefordran 3 565 203

Övriga	fordringar 2 603 13 546

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 15	 38 512 24 335

Kortfristiga fordringar 95 541 58 910

Kassa och bank 10 582 18 619

Summa omsättningstillgångar 141 582 95 822

SUMMA TIllGÅNGAR 247 001 169 354
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Koncernens balansräkning

(KSeK) Not 2011-12-31 2010-12-31

eGeT KAPITAl oCh SKUlDeR

eget kapital 16 

Aktiekapital	(186	574	aktier	med	kvotvärde	100	SEK) 18 657 11 081

Ej	registrerad	nyemission – 31 924

Bundna	reserver 357 357

Bundet eget kapital 19 014 43 362

Fria	reserver 42 097 5 466

Årets	resultat 347 -8 482

Fritt eget kapital 42 444 -3 016

Summa eget kapital 61 458 40 346

Minoritetsintresse – 318

Uppskjuten	skatteskuld 17	 4 126 1 929

Summa avsättningar 4 126 1 929

Skulder	till	kreditinstitut 46 478 22 500

Övriga	långfristiga	skulder – 20 000

Summa långfristiga skulder 18 46 478 42 500

Checkräkningskredit 19	 1 472 485

Skulder	till	kreditinstitut 21 313 7 500

Leverantörsskulder 54 945 28 464

Aktuella	skatteskulder 4 872 8 791

Övriga	skulder 5	 24 851 19 739

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 20	 27 486 19 282

Summa kortfristiga skulder 134 939 84 261

SUMMA eGeT KAPITAl oCh SKUlDeR 247 001 169 354

Ställda	säkerheter 21	 155 971 100 477

Ansvarsförbindelser 22	 521 1 271
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Koncernens kassaflödesanalys

(KSeK) Not
2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31 

resultat	efter	finansiella	poster 842 9 623

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet 22 646 3 707

Betald	skatt –8 947 –5 428

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av rörelsekapital 14 541 7 902

Förändringar	i	rörelsekapital

				Förändring	av	varulager 670 –6 699

				Förändring	av	fordringar 6 800 –8 876

				Förändring	av	rörelseskulder 1 178 20 514

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 189 12 841

Investeringsverksamheten

Förvärv	av	dotterföretag –30 508 –50 000

Förvärv	av	immateriella	anläggningstillgångar 10,11,12 –363 –755

Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar 13 –4 362 –2 080

Förvärv	av	finansiella	anläggningstillgångar –1 780 –

Försäljning	av	anläggningstillgångar 1 809 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –35 204 –52 835

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 3 045

inbetalda	premier	för	optionsprogram – 547

Upptagna	lån 18 46 478 50 000

Amortering	av	skuld 18 –42 500 –

Utdelning	till	minoriteten – –7 840

Förändring	av	långfristiga	fordringar – 174

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 978 45 926

Årets kassaflöde –8 037 5 932

Likvida	medel	vid	årets	början 18 619 12 687

likvida medel vid årets slut 10 582 18 619
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Resultaträkning – moderbolaget

(KSeK) Not
2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

Nettoomsättning 78 922 105 790

Handelsvaror –21 965 –55 921

Övriga	externa	kostnader 1,	2 –29 399 –32 225

Personalkostnader 3	 –16 753 –26 969

Av-	och	nedskrivningar	av	materiella	och		
immateriella	anläggningstillgångar 4,	11,	12,	13 –2 327 –2 605

Rörelsens kostnader –70 444 –117 720

Rörelseresultat 5 8 478 –11 930

Resultat från finansiella investeringar

resultat	från	andelar	i	koncernföretag 6	 – 8 160

ränteintäkter 142 12

räntekostnader –3 780 –164

Resultat från finansiella investeringar –3 638 8 008

Resultat efter finansiella poster 4 840 –3 922

Bokslutsdispositioner 8	 10 600 1 265

Resultat före skatt 15 440 –2 657

Skatt	på	årets	resultat 9	 – –

Uppskjuten	skatt 9	 276 –333

Årets resultat 15 716 –2 990
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Balansräkning – moderbolaget

(KSeK) Not 2011-12-31 2010-12-31

TIllGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbeten 11	 273 1 914

Övriga	immateriella	anläggningstillgångar 12	 – 318

Immateriella anläggningstillgångar 273 2 232

inventarier,	verktyg	och	installationer 13	 975 361

Materiella anläggningstillgångar 975 361

Andelar	i	koncernföretag 14	 168 429 94 452

Övriga	finansiella	anläggningstillgångar 182 –

Uppskjuten	skattefordran 276 –

Finansiella anläggningstillgångar 168 887 94 452

Summa anläggningstillgångar 170 135 97 045

omsättningstillgångar

Handelsvaror 408 346

Varulager 408 346

Kundfordringar 8 727 10 787

Fordringar	hos	koncernföretag 7 390 4 893

Skattefordran 917 174

Övriga	fordringar 147 10 923

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 15	 14 458 11 982

Kortfristiga fordringar 31 639 38 759

Kassa och bank 3 660

Summa omsättningstillgångar 32 050 39 765

SUMMA TIllGÅNGAR 202 185 136 810
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Balansräkning – moderbolaget

(KSeK) Not 2010-12-31 2009-12-31

eGeT KAPITAl oCh SKUlDeR

eget kapital 16	

Aktiekapital	(186	574	aktier	med	kvotvärde	100	SEK) 18 657 11 081

Ej	registrerad	nyemission – 31 925

reservfond 357 356

Bundet eget kapital 19 014 43 362

Överkursfond 51 239 6 125

Balanserat	resultat –6 852 –3 863

Årets	resultat 15 716 –2 990

Fritt eget kapital 60 103 –728

Summa eget kapital 79 117 42 634

Skulder	till	kreditinstitut 46 478 22 500

Skulder	till	koncernföretag – 7 000

Övriga	långfristiga	skulder – 20 000

Summa långfristiga skulder 18	 46 478 49 500

Checkräkningskredit 19	 1 472 –

Skulder	till	kreditinstitut 18 413 7 500

Leverantörsskulder 9 668 7 742

Skulder	till	koncernföretag 25 093 3 104

Övriga	kortfristiga	skulder 11 999 16 713

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 20	 9 945 9 617

Summa kortfristiga skulder 76 590 44 676

SUMMA eGeT KAPITAl oCh SKUlDeR 202 185 136 810

Ställda	säkerheter 21	 183 950 89 001

Ansvarsförbindelser 22	 9 407 10 529
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Kassaflödesanalys – moderbolaget

(KSeK) Not
2010-01-01
2010-12-31

2009-01-01
2009-12-31

resultat efter finansiella poster 4 840 –3 922

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 327 2 604

Betald skatt –743 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-
ringar av rörelsekapital 6 424 –1 318

Förändringar i rörelsekapital

    förändring av varulager –62 158

    förändring av fordringar 23 547 –5 422

    förändring av rörelseskulder 18 671 986

Kassaflöde från den löpande verksamheten 48 580 –5 596

Investeringsverksamheten

förvärv av dotterföretag –45 051 -53 800

förvärv av immateriella anläggningstillgångar 13 –982 –

förvärv av materiella anläggningstillgångar –182 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –46 215 –53 800

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 3 045

Nettoförändring checkräkning 18 46 478 57 000

Upptagna lån 18 –49 500 –

förändring av långfristiga fordringar – 4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 022 60 049

Årets kassaflöde –657 653

likvida medel vid årets början 660 7

likvida medel vid årets slut 3 660
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Tilläggsupplysningar

ReDoVISNINGS- oCh VäRDeRINGSPRINCIPeR

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och med tillämpande av allmänna råd, 
rekommendationer samt uttalanden från Bokfö-
ringsnämnden, med undantag för BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Koncer-
nens och bolagets tillgångar och skulder upptages 
till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om 
ej annat framgår.

Koncernbidrag redovisas från och med 2011 
över resultaträkningen som bokslutsdisposition. jäm-
förelseåret har anpassats för bättre jämförbarhet.

Koncernen har 2011 startat ett koncernkonto-
system där koncernbolagens behållning alternativt 
skuld på koncernkontot redovisas under rubriken 
likvida medel alternativt checkräkningskredit i 
moderbolaget.

Intäkter
intäkter har upptagits 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.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utgifter som uppstår i utvecklingsarbeten redovi-
sas i moderbolag och koncern som immateriella 
anläggningstillgångar då denna bedöms vara  av 
väsentligt värde för bolaget i framtiden. Balansera-
de utvecklingsarbeten med en begränsad nyttjande-
period skrivs av linjärt från och med den tidpunkt 
då den tagits i bruk.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
immateriella och materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar.

linjär avskrivning tillämplas över tillgångarnas 
nyttjandeperiod enligt följande:
– goodwill 3–5 år
– Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3–5 år
– Programvara 5 år
– inventarier 3–5 år

Finansiella anläggningstillgångar
finansiella anläggningstillgångar värderas till det 
lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde 
på balansdagen. anskaffningsvärde motsvarar 
det verkliga värdet av den ersättning som lämnats 
inklusive kostnader hänförliga till förvärvet.

Fordringar 
fordringar har upptagits till det belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balans-
dagen varefter erforderligt avdrag för inkurans har 
gjorts. hantering av varulagret sker enligt den s k 
fifo-metoden (först-in-först-ut).

leasing
samtliga leasingavtal redovisas som operationell 
leasing, vilket innebär att leasingavgiften kostnads-
förs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Skatter inkl. uppskjuten skatt
redovisade skatt innefattar inkomstskatt som skall 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år och 
justeringar avseende tidigare års skatt samt föränd-
ringar i uppskjuten skatt.
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Värderingar av samtliga skatteskulder och ford-
ringar sker till nominella belopp och görs enligt 
de skatteregler och skattesatser som är beslutade 
eller aviserade och som med stor säkerhet kommer 
att fastställas. Den statliga inkomstskattesatsen i 
sverige beräknas på nominellt bokfört resultat med 
tillägg för ej avdragsgilla poster och med avdrag 
för ej skattepliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräk-
ningsmetoden på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skat-
teskulder och skattefodringar beräknas utifrån den 
förväntade skattesats vid tidpunkten för återföringen 
av den temporära skillnaden. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskotts-
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att 
avdraget kan avräknas mot överskott i framtida 
nyttjandeperiod. Av försiktighetsskäl har någon 
skattefordran avseende skattemässiga underskott 
inte bokförts.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt för-
värvsmetoden och huvudsakligen i enlighet med 
redovisningsrådets rekommendation rr 1:00. 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och 
dotterbolag. Med dotterbolag avses de företag 
i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, har ett 
bestämmande inflytande.

intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt 
kapitalandelsmetoden och redovisningen sker 
huvudsakligen i enlighet med redovisningsrådets 
rekommendation rr 13. ett bolag redovisas som 
intresseföretag då Dialect innehar minst 20 procent 
av rösterna och max 50 procent eller på annat sätt 
har ett betydande inflytande över den driftsmässiga 
och finansiella styrningen.  

Minoritetens andel
Minritetens andel av resultatet efter skatt redovisas 
som minoritetsandel.

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal – rörelseresultat i procent av net-
toomsättningen. 

justerat eget kapital – eget kapital med tillägg för 
obeskattade reserver som reducerats med uppskju-
ten skatt. 

Avkastning på eget kapital –  resultat efter finan-
siella poster i procent av genomsnittligt justerat eget 
kapital. 

Soliditet – justerat eget kapital i procent av balans-
omslutning.
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Noter

NOt 1 leasingavtal

Årets	bokförda	kostnader	för	leasing	uppgår	för	koncernen	till	11	071	KSEK	(3	572)	och	för		
moderbolaget	till	1	995	KSEK	(1	814).	Med	leasingkostnader	avses	lokalhyror	och	leasingavtal		
som	redovisats	som	operationell	leasing.

NOt 2 Arvode till revisorer

          Koncernen             Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

ernst & Young

revisionsuppdrag 1 152 632 239 354

revisionsverksamhet	utöver	revisionsuppdraget 430 213 415 213

Skattekonsultationer 72 89 72 89

Övriga	uppdrag – 12 – 12

1 654 946 726 668

NOt 3 Anställda och personalkostnader

         2011        2010

Medelantalet anställda
Antal  

anställda
Varav 

män
Antal  

anställda
Varav 

män

Moderbolaget 15 52% 13 70%

Totalt	dotterföretag	* 261 62% 155 64%

Koncernen totalt 276 62% 168 56%

Antalet	anställda	på	balansdagen	uppgick	till	377.

*	Medelantalet	anställda	i	förvärvade	bolag	har	beräknats	från	förvärvstidpunkten.	

            Koncernen             Moderbolaget

löner och andra ersättningar 2011 2010 2011 2010

Styrelsen	och	verkställande	direktören 2 383 13 213 2 383 11 862

Övriga	ledande	befattningshavare 6 442 1 915 2 932 1 915

Övriga	anställda 63 025 35 287 3 920 3 262

Summa löner och andra  
ersättningar 71 850 50 415 9 235 17 039

Sociala kostnader

Pensionskostnader	styrelsen	och		
verkställande	direktören 210 261 210 261

Pensionskostnader	övriga	ledande	
befattningshavare 433 449 433 336

Pensionskostnader	övriga	anställda 1 229 921 288 338

Sociala	avgifter	enligt	lag	och	avtal 20 140 14 594 3 151 7 589

Summa sociala kostnader 22 012 16 225 4 082 8 524

Summa löner, andra ersättningar och so-
ciala kostnader 93 862 66 640 13 317 25 563

Under	2010	har	bolaget	fullföljt	sina	åtaganden	enligt	avtalet	med	VD	innebärande	en	engångskostnad	på	totalt		
15	854	KSEK	inkl	sociala	avgifter.
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ersättningar till koncernledning
lön och andra 

ersättningar
Pensions-
kostnader Summa

Mats	Kraitsik	Kalvik,	verkställande	direktör 1 637 210 1 847

Övrig	koncernledning 6 442 433 6 875

8 079 643 8 722

Utöver	ovan	angiven	ersättning	har	verkställande	direktören	i	moderbolaget	fakturerat	354	KSEK	(0)	avseende	bonus	och	
räntekompensation.		
Se	även	not		5.

Information om avgångsvederlag för verkställande direktören
Vid	uppsägning	av	anställningen	från	Mats	Kraitsik	Kalviks	sida	gäller	en	uppsägningstid	om	sex	månader.	Vid	uppsäg-
ning	av	anställningen	från	Bolagets	sida	gäller	en	uppsägningstid	om	tolv	månader.	Eventuell	rörlig	ersättning,	om	sådan	
avtalas,	utgår	inte	för	sådan	tid	Mats	Kraitsik	Kalvik	varit	arbetsbefriad	eller	på	annat	sätt	skild	från	sin	befattning.	i	övrigt	
utgår	normala	ersättningar	enligt	Avtalet	under	uppsägningstiden.	Om	Mats	Kraitsik	Kalvik	under	uppsägningstiden	erhåller	
ny	inkomst	från	anställning	eller	annan	förvärvsverksamhet	skall	sådana	nya	inkomster	avräknas	från	Mats	Kraitsik	Kalviks	
uppsägningslön.

ersättningar till styrelse Styrelsearvode

Gustaf	Malmros,	styrelseordförande	 246

Håkan	Lundstedt 180

Mats	Holgersson 111

Lennart	Oscarsson 68

Nils	Håkansson	 68

Tidigare	styrelseledamöter 72

745

Utöver	ovan	angivna	ersättningar	har	styrelseledamöter	i	moderbolaget	fakturerat	arvoden	om	638	KSEK	(749).		
Se	även	not		5.

              Koncernen             Moderbolaget

Könsfördelning i styrelse och  
företagsledning 2011 2010 2011 2010

Antal	styrelseledamöter 5 6 5 6

varav	kvinnor	 – – – –

Antal	övriga	befattninghavare	inkl	VD 13 9 6 6

varav	kvinnor	 4 2 2 2

Uppgifterna	avser	förhållandet	på	balansdagen.

NOt 4  Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 

              Koncernen             Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Förvärvsgoodwill 17 959 – – –

inkråmsgoodwill 199 148 – –

Balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbeten 1 936 1 844 1 640 1 640

Programvara 500 618 500 618

inventarier 1 879 1 097 187 347

Andelar	i	intresseföretag 50 – – –

22 523 3 707 2 327 2 605
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NOt 5 Transaktioner med närstående

            Moderbolaget

 2011 2010

Andel	av	årets	totala	inköp	som	skett	från	andra	företag	inom	koncernen 10% 0%

Andel	av	årets	totala	försäljning	som	skett	till	andra	företag	inom	koncernen 5% 1%

Utöver	styrelsearvoden	och	ersättningar	enligt	not	3	utgick,	inom	ramarna	för	årsstämmans	beslut,	ersättning	till	styrelsen	
för	utförda	konsulttjänster	och	till	VD	avseende	bonus	och	räntekompensation	enligt	nedan.

Styrelseordförande	Gustaf	Malmros 638

Verkställdande	direktören	Mats	Kraitsik	Kalvik 354

992

i	övriga	kortfristiga	skulder	ingår	11	548	KSEK	i	reversskulder	till	styrelseledamöter	och	ledande	befattningshavare.		
reverserna	utgör	en	del	i	betalningen	av	de	förvärvade	verksamheterna.	Bokförd	ränta	för	reverserna	uppgår	till		
142	KSEK.

Samtliga	transaktioner	har	skett	i	enlighet	med	marknadsmässiga	villkor.

NOt 6 Resultat från andelar i koncernföretag

            Moderbolaget

2011 2010

Utdelning	från	Dialect	Kundservice	AB – 8 160

0 8 160

NOt 7  Andelar i intresseföretag

            Koncernen

2011-12-31 2010-12-31

ingående	anskaffningsvärden – –

Årets	anskaffningar 1 598 –

Andel	av	årets	resultat	 –139 –

Årets	nedskrivning –50 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 409 0

Specifikation	av	andelar	i		intresseföretag

Namn org. nr. Säte
Antal

andelar
Kapital-

andel
Bokfört

värde

Advoco	Software	AB 	556614-8440 Stockholm 11 846 22% 1 409

NOt 8 Bokslutsdispositioner

            Moderbolaget

2010 2009

Erhållet	koncernbidrag 16 600 5 550

Lämnat	koncernbidrag –6 000 –4 285

10 600 1 265
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NOt 9 Skatt 

              Koncernen             Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Aktuell	skatt –1 665 –5 787 – –

Uppskjuten	skatt 93 –1 928 276 –333

–1 572 –7 715 276 –333

Outnyttjade	skattemässiga	underskott	i	Dialect	AB	uppgår	till	2	991	KSEK	(18	707).

NOt 10 Goodwill

     Koncernen

2010-12-31 2009-12-31

ingående	anskaffningsvärden 68 117 695

Övertagande	av	anskaffningsvärden	vid	förvärv 687 –

Årets	anskaffningar 45 215 67 422

Årets	försäljningar	/	utrangeringar –252 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 113 767 68 117

ingående	avskrivningar –400 –252

Övertagande	av	ackumulerade	avskrivningar	vid	förvärv –527 –

Årets	försäljningar	/	utrangeringar 252 –

Årets	avskrivningar	 –18 158 –148

Utgående ackumulerade avskrivningar –18 833 –400

Utgående redovisat värde 94 934 67 717

Årets	anskaffning	avser	övervärden	i	samband	med	förvärv	2011.	Värdet	är	direkt	hänförligt	till	kundrelationer,	etablering	
på	de	lokala	marknaderna	och	förväntade	framtida	vinster.	Dialect	AB:s	årsredovisning	har	upprättats	enligt	årsredovis-
ningslagen	och	redovisnings-	rådets	rekommendationer	och	uttalanden	varför	förvärvad	goodwill	skrivs	av	linjärt	över	den	
beräknade	nyttjandetiden	vilket	bedömts	till	fem	år.	

NOt 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

              Koncernen             Moderbolaget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

ingående	anskaffningsvärden 5 675 5 120 4 920 4 920

Övertagande	av	anskaffningsvärden	vid	förvärv 377 – – –

Årets	anskaffningar 288 755 – –

Omklassificering – –200 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 340 5 675 4 920 4 920

ingående	avskrivningar –3 211 –1 366 –3 006 –1 366

Övertagande	av	ackumulerade	avskrivningar	vid	förvärv –56 – – –

Årets	avskrivningar	 –1 936 –1 845 –1 640 –1 640

Utgående ackumulerade avskrivningar –5 203 –3 211 –4 646 –3 006

Utgående redovisat värde 1 137 2 464 274 1 914
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NOt 12 Övriga Immateriella anläggningstillgångar

              Koncernen             Moderbolaget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

ingående	anskaffningsvärden 5 167 5 167 5 167 5 167

Årets	anskaffningar 75 – – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 242 5 167 5 167 5 167

ingående	avskrivningar –4 849 –4 231 –4 849 –4 231

Omklassificeringar 182 – 182 –

Årets	avskrivningar	 –500 –618 –500 –618

Utgående ackumulerade avskrivningar –5 167 –4 849 –5 167 –4 849

Utgående redovisat värde 75 318 0 318

NOt 13 Inventarier, verktyg och installationer

              Koncernen             Moderbolaget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

ingående	anskaffningsvärden 6 745 5 177 3 335 4 047

Övertagande	av	anskaffningsvärden	vid	förvärv 14 583 – – –

Årets	försäljningar	/	utrangeringar –3 367 –712 – –712

Årets	anskaffningar 4 362 2 080 983 –

Omklassificeringar – 200 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 323 6 745 4 318 3 335

ingående	avskrivningar –3 944 –3 558 –2 974 –3 340

Övertagande	av	ackumulerade		
avskrivningar	vid	förvärv –10 759 – – –

Årets	försäljningar	/	utrangeringar 1 650 712 – 712

Årets	avskrivningar	 –1 879 –1 098 –187 –346

Omklassificeringar –182 – –182 –

Utgående ackumulerade avskrivningar –15 114 –3 944 –3 343 –2 974

Utgående redovisat värde 7 209 2 801 975 361
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NOt 14 Andelar i koncernföretag

            Moderbolaget

2011-12-31 2010-12-31

ingående	redovisat	värde 94 452 11 772

Lämnade	villkorade	aktieägartillskott – 3 750

Lämnade	ovillkorade	aktieägartillskott 8 160 –

Årets	anskaffningar 65 817 78 930

Utgående redovisat värde 168 429 94 452

Specifikation av andelar i  koncernföretag

Namn org. nr. Säte
Antal

andelar
Kapital-

andel
Bokfört

värde

Dialect	Systems	AB 556453-2611 Solna 100 000 100% 16 682

Dialect	Sales	AB 556473-0140 Solna 50 000 100% 250

Dialect	Kundservice	AB 556748-4513 Malmö 1 000 100% 79 931

			Öresund	iT-	och	Tele	AB 556701-5036 Malmö 2 000 100% –

			Aircall	Sverige	AB 556689-6766 Malmö 1 000 100% –

Diato	AB 556807-5500 Stockholm 500 100% 50

Dialect	Stockholm	AB 556286-9510 Stockholm 1 000 100% 15 375

Dialect	Mitt	AB	 556296-5987 Södertälje 1 000 100% 11 442

Dialect	Uppland	AB 556560-0417 Uppsala 2 000 100% 2 290

			Business	Telecom	i	Uppsala	AB 556699-3613 Uppsala 1 000 100% –

				Diktafon	&	Teleservice	i		
Uppsala	AB 556252-3745 Uppsala 1 000 100% –

Dialect	Halland	AB 556402-4973 Halmstad 1 000 100% 3 854

Dialect	Norr	AB 556198-6562 Umeå 4 444 100% 1 773

			Telepart	Communications	AB 556647-1867 Umeå 1 000 100% –

Dialect	Öst	AB 556284-0669 Norrköping 10 000 100% 7 195

				Kommunikationsbutiken	i		
Norrköping	AB 556385-6565 Norrköping 10 000 100% –

Phonia	i	Sverige	AB	 556821-3317 Göteborg 2 000 100% 8 893

Telefokus	AB	 556806-7507 Karlskrona 3 125 100% 11 747

Dialect	Gävle	AB 556475-5782 Gävle 2 500 100% 8 947

Summa 168 429

Styrelsens	bedömning	är	att	det	inte	föreligger	något	nedskrivningsbehov	av	det	bokförda	värdet	på		
andelar	i	koncernföretag.

NOt 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

      Koncernen     Moderbolaget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Övriga	interimsfordringar 9 529 2 108 2 722 1 599

Förutbetalda	hyreskostnader 2 311 1 482 393 384

Upplupna	intäkter	operatör/leverantör 26 672 20 745 11 343 9 999

38 512 24 335 14 458 11 982
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NOt 16 Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-

kapital
Bundna
reserver

Fria 
reserver

Årets
resultat

Totalt eget 
kapital

Belopp	vid	årets	ingång 11 081 32 281 5 465 –8 482 40 345

Disposition	enligt	beslut	på	årsstämma – – –8 482 8 482 0

Nyemission 7 576 –31 924 45 114 – 20 766

Ej	registrerad	nyemission – – – 347 347

Årets	resultat 18 657 357 42 097 347 61 458

Belopp vid årets utgång 11 081 32 281 5 466 –8 482 40 346

Moderbolaget
Aktie-

kapital Reservfond
Balanserat 

resultat*
Årets

resultat
Totalt eget 

kapital

Belopp	vid	årets	ingång 11 081 32 281 2 263 –2 990 42 635

Disposition	enligt	beslut	på	årsstämma – – –2 990 2 990 0

Nyemission 7 576 –31 924 45 114 – 20 766

Ej	registrerad	nyemission – – – 15 716 15 716

Årets	resultat 18 657 357 44 387 15 716 79 117

Belopp vid årets utgång 18 657 356 44 388 15 716 79 117

*	i	balanserat	resultat	ingår	överkursfond	om	51	239	KSEK	(6	125).

Upplysningar om antal aktier A-aktier B-aktier Totalt

Antal	aktier	vid	årets	ingång 23 940 86 868 110 808

registering	av	nyemission	från	2010 – 55 000 55 000

Apportemissioner – 20 766 20 766

Registrerat antal aktier vid årets utgång 23 940 162 634 186 574

Utestående optionsserier
Antal  

optioner*
Tecknings-
kurs (SeK)

Inlösen-
period

TO1	2010/2012 16 100 1 000 maj	2012

TO2	2011/2014 15 000 1 200 juni–juli	2014

*	Varje	teckningsoption	berättigar	till	teckning	av	1	ny	B-aktie.

NOt 17 Uppskjuten skatteskuld

              Koncernen             Moderbolaget

2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Uppskjuten	skatteskuld	på	obeskattade	reserver 4 126 1 929 – –

4 126 1 929 0 0
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NOt 18 långfristiga skulder

              Koncernen             Moderbolaget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Swedbank	–	långfristig	del.	Förfallodag	2014-12-31 – 22 500 – 22 500

Ouaes	AB.	Förfallodag	2014-12-31 – 20 000 – 20 000

Aircall	Sverige	AB.	Förfallodag	2014-12-31 – – – 7 000

Nordea	–	långfristig	del.	Förfallodag	2015-06-08 36 875 – 36 875 –

Nordea	–	långfristig	del.	Förfallodag	2015-07-07 8 575 – 8 575 –

Nordea	–	långfristig	del.	Förfallodag	2015-12-07 1 028 – 1 028 –

46 478 42 500 46 478 49 500

NOt 19 Checkräkningskredit

              Koncernen             Moderbolaget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Beviljat	belopp	på	checkräkningskredit 15 000 8 600 15 000 8 000

Utnyttjad checkräkningskredit 1 472 485 1 472 –

NOt 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

              Koncernen             Moderbolaget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna	löner	inkl	sociala	avgifter 7 469 5 429 – 500

Upplupna	semesterlöner	inkl.	sociala	avgifter 8 265 2 383 2 190 1 130

Upplupna	räntor 573 20 331 20

Upplupen	bonus	till	dotterbolag	/	franchisetagare 1 841 4 253 2 868 3 758

Övr	interimsskulder 7 923 7 197 4 556 4 209

Förutbetalda	intäkter 1 415 – – –

27 486 19 282 9 945 9 617

NOt 21 Ställda säkerheter

              Koncernen             Moderbolaget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 16 121 9 670 15 521 9 070

Andelar	i	koncernföretag 139 850 90 807 168 429 79 931

Summa ställda säkerheter 155 971 100 477 183 950 89 001
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NOt 22 Ansvarsförbindelser

              Koncernen             Moderbolaget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Borgensförbindelser	till	förmån	för	koncernbolag – – 8 886 9 858

Övriga	ansvarsförbindelser 521 1 271 521 671

Summa ansvarsförbindelser 521 1 271 9 407 10 529

NOt 23 Minoritetens andel av årets resultat

               Koncernen

2011-12-31 2010-12-31

Dialect	Kundservice	AB	–	andel	av	resultat – –10 452

Dialect	Systems	AB	–	andel	av	resultat 1 077 1 164

Dialect	Systems	AB	–	andel	av	villkorade	tillskott – –1 102

1 077 –10 390

				

Under	året	har	Dialect	AB	förvärvat	resterande	andel	i	Dialect	Systems	AB.	Tidigare	villkorade	aktieägartillskott	har		
omvandlats	till	ovillkorade.

Stockholm den 4 april 2012  

Mats	Kraitsik	Kalvik
verkställande direktör

Gustaf	Malmros
ordförande

Nils	Håkansson Mats	Holgerson

Lennart	Oscarsson Håkan	Lundstedt

Vår	revisionsberättelse	har	lämnats	den	10	april	2011.

Ernst	&	Young	AB

Thomas	Lönnström
auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

till årsstämman i Dialect aB (publ)
org.nr 556515-2310

RAPPoRT oM ÅRSReDoVISNINGeN oCh KoNCeRNReDoVISNINGeN
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Dialect aB (publ) för räkenskapsåret  
2011-01-01--2011-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen  
av detta dokument på sidorna 26–48.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning 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 väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter  
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt international standards on auditing och god revisionssed i sverige. Dessa stan-
darder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen och koncernredovisningen. revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol-
len som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

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

Uttalanden
enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen.
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RAPPoRT oM ANDRA KRAV eNlIGT lAGAR oCh ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Dialect aB (publ) för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i sverige.

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

som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamåls-enliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 

stockholm den 10 april 2012

ernst & Young aB

thomas lönnström 
auktoriserad revisor  
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Kallelse till årsstämma i Dialect AB (publ)

aktieägarna i Dialect aB (publ), org. nr. 556515-2310, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma freda-
gen den 4 maj 2012 kl. 13.00, gustav iii:s Boulevard 44 i solna. Kallelse har skett genom annonsering i 
Post- och Inrikes tidningar och fullständig kallelse med tillhörande handlingar finns tillgänglig på Bolagets 
hemsida www.dialect.se. Kallelsen skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress.

Anmälan m.m.
aktieägare som önskar delta i stämman skall: 
– dels vara införd i den av euroclear sweden aB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 27 
april 2012, och 
– dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 27 april 2012, per post under adress Dialect 
aB, Bolagsstämma, Box 3067, 169 03 solna alternativt via e-post till bolagsstamma@dialect.se 
Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person- eller organisationsnummer, adress, telefonnum-
mer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden 
(högst två). 

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid årsstämman måste ske i enlighet med ovan, även 
om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ett ombud.

ombud
sker deltagande med stöd av fullmakt skall denna i original tillsammans med övriga behörighetshandlingar 
tas med till stämman. Företrädare för juridisk person skall vidare medtaga bestyrkt kopia av registrerings-
bevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas till Bolaget i 
samband med anmälan till bolagsstämman. fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.
dialect.se. fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Förvaltarregistrerade aktier
aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare 
måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i 
stämman. sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast på avstämningsda-
gen fredagen den 27 april 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
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