Årsredovisning 2008
Opus Prodox AB (publ)

Vision
”Opus vision är att vara världsledande inom innovativ
teknik för miljö- och säkerhetskontroll av fordon och skapa
möjlighet för industri- och tillväxtländer att förbättra sin miljö
genom att på bästa sätt utnyttja den senaste och mest
kostnadseffektiva tekniken.”

2

2 Årsredovisning 2008 Opus Prodox AB (publ)

Innehållsförteckning
Året i korthet

4

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

22

Ekonomisk översikt 2008

5

Förvaltningsberättelse

26

VD har ordet

6

Koncernens räkenskaper

33

Detta är Opus

8

Moderbolagets räkenskaper

38

Opus erbjudande

10

Redovisningsprinciper

43

Affärsenheter

12

Tilläggsupplysningar och noter, koncernen

48

Aktien

14

Tilläggsupplysningar, noter, moderbolaget

53

Fem år i sammandrag

18

Styrelsens och VD:s underskrifter

56

Kvartalen i sammandrag

20

Revisionsberättelse

57

Definitioner

21

Ordlista

58

Kallelse
Årsstämma
Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2009 kl. 19.00 på Elite Park
Avenue Hotel (Taube Salen), Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 18.00.
Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken senast onsdagen den 20 maj 2009 dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast måndagen den 25 maj 2009 kl
12.00 per telefon 031 - 748 34 00, per fax 031-28 86 55, per
brev under adressen ”Årsstämma 2009”, Opus Prodox AB,
Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal eller via e-post
info@opus.se. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer.
Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall
anmälas inom samma tid.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall bifoga skriftlig

dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk
person skall bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före
årsstämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i
övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 25 maj 2009.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att
få rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken. Sådan registrering skall vara verkställd senast onsdagen den 20 maj 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i
god tid före detta datum.
Ekonomisk information
Styrelsen har beslutat om följande datum för finansiell rapportering under 2009:
• 27 augusti 2009, Delårsrapport kvartal 2, 2009
• 26 november 2009, Delårsrapport kvartal 3, 2009
• 25 februari 2010, Bokslutskommuniké för 2009
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Året i korthet
• Omsättningen ökade till 144,5 MSEK (66,5), mot-

• Under tredje kvartalet genomfördes leveransen av

svarande en ökning om 117,3 procent. Ökningen kan delvis

5 000 bilsystem för trådlös bilprovning (Remote OBD) till

hänföras till förvärvet av SysTech International i USA, som

delstaten Oregon i USA. Installation av antennsystemet har

konsoliderades i koncernen fr.o.m. den 30 april. Pro forma

påbörjats under fjärde kvartalet 2008. Remote OBD är en av

omsättning för helåret uppgick till cirka 175 MSEK.

Opus-koncernens patentsökta teknologier som automatiserar
och förenklar miljökontroll av fordon. Flera amerikanska

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

delstater har visat intresse för Remote OBD och Opus led-

(EBITDA) ökade till 17,8 MSEK (6,0). EBITDA mar-

ning bedömer att denna teknologi kan bli en av koncernens

ginalen ökade till 12,3 procent (9,1). Pro forma EBITDA

viktigaste framöver.

för helåret uppgick till cirka 28 MSEK, motsvarande en
EBITDA marginal om cirka 16 procent. EBITDA helåret

• Märtha Josefsson invaldes den 20 november som ny

2008 har belastats med engångskostnader relaterat till det

styrelseledamot i Opus. Beslutet fattades vid en extra

planerade listbytet till OMX om cirka 2,0 MSEK (0,0)

bolagsstämma. Vidare har styrelseledamöterna Jörgen

samt nedskrivningar av lager och kundfodringar om cirka

Hentschel och Henrik Wagner Jörgensen valt att lämna Opus

2,0 MSEK (0,1).

styrelse. Denna förändring av styrelsen är en del av förberedelsen inför en börsnotering på OMX och en åtgärd för att

• SysTech International förvärvades den 30 april. Genom

utifrån noteringskraven anpassa styrelsens sammansättning

förvärvet av SysTech International blir Opus en konkurrens-

efter kraven om oberoende i förhållande till bolaget och

kraftig leverantör av kompletta system för miljö- och säker-

bolagets ledning.

hetskontroll av fordon. Detta förväntas skapa större möjligheter till fortsatt expansion internationellt samtidigt som

• Opus undertecknade den 26 november en överens-

Opus etablerar sig på den nordamerikanska marknaden.

kommelse med Volvo Personbilar som innebär att Opus

SysTech International är ett av de snabbast växande företagen

övertar Bilmateriel AB:s (Bima) verksamhet med försäljning

på den amerikanska bilprovningsmarknaden och omsatte

av verkstadsutrustning till såväl Volvohandeln som till fri-

under 2007 cirka 113 MSEK med en rörelsemarginal före

stående verkstadsföretag. Verksamheten omsätter på årsbasis

avskrivningar (EBITDA marginal) om cirka 23 procent.

cirka 100 MSEK med god lönsamhet. Verksamheten övertogs
fr.o.m. den 1 januari 2009 och innebar att Opus tog över 18

• I april utökade Opus sin närvaro på den kinesiska och

befintliga Volvo anställda, befintligt kurant lager av verkstads-

asiatiska marknaden (APAC) genom att anställa en

utrustning och reservdelar, befintlig orderbok och rätten att

försäljnings- och marknadsdirektör i Asien för att kartlägga

använda varumärket Bima i kombination med varumärket

möjligheterna för miljökontrollutrustning för fordon och

Opus.

bygga upp försäljningen i området med fokus på Kina.
• Under året inleddes arbetet med att förbereda Opus
• I september genomförde Opus sin största internatio-

4

för ett listbyte till OMX Smallcap. Under det gånga året

nella marknadsföringssatsning någonsin genom ett delta-

har både kostnader (cirka 2 MSEK) och tid lagts ner på pro-

gande på Automechanika mässan i Frankfurt. Satsningen som

jektet. Opus styrelse har för avsikt att fortsätta projektet

kostade koncernen över 1 MSEK (vilket belastat årets resul-

och fullfölja omlistningen under 2009 om situationen i

tat) blev framgångsrik och Opus ledning räknar med att se

koncernen och den finansiella marknaden generellt inte gör

effekter av denna satsning under de närmaste åren.

det olämpligt.
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Ekonomisk översikt 2008
Koncernen

2008

2007

2206

2005

2004

144 536

66 525

36 907

21 336

18 015

17 760

6 026

2 518

1 647

626

Resultat efter finansiella poster

3 931

5 064

2 053

1 127

113

Periodens resultat

5 228

3 671

2 012

1 127

113

Eget kapital

300 016

41 835

19 899

2 533

1 006

Balansomslutning

419 137

67 753

29 921

17 343

10 691

Avkastning på operativt kapital, procent

1,9

17,1

19,1

19,9

7,7

Avkastning på eget kapital, procent

3,1

11,9

17,9

63,7

11,9

12,3

9,1

6,8

7,7

3,5

2,7

7,6

5,6

5,3

0,6

Resultaträkning (TSEK)
Omsättning
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Balansräkning (TSEK)

Nyckeltal
Avkastningstal

Marginalmått
EBITDA marginal, procent
Vinstmarginal, procent
Mått för arbets- och kapitalintensitet
Omsättningstillväxt, procent

117,3

80,2

73,0

18,4

20,0

Förädlingsvärde per anställd, TSEK

420

437

441

511

476

EBITDA per anställd, TSEK

123

121

114

127

52

Kapitalomsättningshastighet, ggr

0,7

2,0

3,0

2,8

2,7

Finansiella mått
Nettoskuldsättningsgrad, ggr

0,3

0,2

-0,2

2,5

5,6

Räntetäckningsgrad, ggr

1,7

8,4

5,5

3,7

1,3

Soliditet, procent

71,6

61,7

66,5

14,6

9,4

Kassalikviditet, procent

82,4

150,5

194,7

54,6

79,8

Antal anställda i genomsnitt

145

50

22

13

12

Omsättning

EBITDA, marginal

Nettoomsättning per intäktsslag, 2008

TSEK

TSEK

%

180

30

20

150

25

120

20

90

15

60

10

30

5

0

0

15

10

5

04

05

06

07

08

08PF*

0
04

05

06

07

08

Tjänsteuppdrag, 43 %

Varuförsäljning, 57 %

08PF*

* SysTech konsolideras i 2008 års räkenskaper fr.o.m. 30 april. I 2008 PF (pro forma) har omsättning och EBITDA för
SysTech under maj-dec räknats om till 12 månader i lokal valuta genom extrapolering och sedan konverterats till SEK
genom att använda den genomsnittliga dollarkursen för helåret (USD/SEK 6,58).
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VD har ordet
Om året som gått

tjänstesida som även detta gör koncernen mindre konjunktur-

Året 2008 präglades av kraftig tillväxt under ökande lönsamhet,

känsligt, särskilt med tanke på de långa kontrakten och stabila

främst genom förvärvet av SysTech International. Under året

kassaflödena.

tecknades även avtal om att förvärva verkstadsutrustningsdelen
inom Bilmateriel AB (Bima) från Volvo Personbilar Sverige AB,

Teknologiskiften och hårdare miljökrav

vilket borgar för fortsatt expansion under 2009 trots lågkonjunk-

ger möjligheter till expansion

turen. Opus-koncernen är därmed på god väg mot sitt mål att

Bilar, lastbilar och bussar blir mer avancerade och mer datateknik

passera en halv miljard i omsättning senast 2012.

införs i alla typer av fordon. Den nya tekniken skapar nya möjlig-

Genom förvärvet av SysTech tillfördes koncernen nya

heter men ställer också krav på ny utrustning och kunskap för att

produktområden inom IT-teknologi och tjänster inom bilprov-

kunna kontrollera och serva fordonen. Detta innebär bl.a. att

ning och miljökontroll av fordon, vilket ger Opus en unik posi-

fordonsverkstäderna måste investera i nya maskiner för att

tion inför en global expansion. Dessutom etablerar sig koncer-

kunna kontrollera systemen och utföra service samt reparations-

nen ordentligt på den amerikanska marknaden och öppnar upp

arbeten på fordonen.

för vidare global expansion i en växande marknad.

I USA har marknaden för bilprovning, i dollar räknat, minskat

Genom det avtalade förvärvet av verkstadsutrustningsdelen

under att antal år på grund av att enklare elektroniska kontroller

inom Bima stärker Opus sin position på den skandinaviska hem-

ersatt tidigare dyrare och mer tidskrävande mätningar av avgas-

mamarknaden och positionerar sig inför den kommande

utsläppen. I takt med att miljömedvetenheten ökat och att kra-

avregleringen av Bilprovningen i Sverige.

ven på luftkvalitet skärpts räknar Opus nu med att marknaden
åter växer vilket bevisas genom det antal delstater som nu disku-

Utvecklingen inom fordonsindustrin

terar utvidgning av sina program och det faktum att EPA

Opus är inriktat på fordonsrelaterade produkter och tjänster,

(Environmental Protection Agency) ställer hårda krav och

men koncernen är helt inriktat på eftermarknaden vilket gör

bestraffar de delstater som inte agerar i kampen för en bättre

Opus mindre känsligt för hur många fordon som säljs under en

luftkvalitet. Att USA nu fått en demokratisk administration är

viss månad eller år. Opus satsar på produkter och tjänster där

något som också förväntas att påverka utvecklingen positivt och

mängden redan existerande fordon utgör den potentiella kund-

leda till att kraven successivt höjs för att förbättra miljön.

basen. Detta gör Opus mindre känsligt för svängningarna inom
bilindustrin.
Försäljningen av utrustning påverkas naturligtvis negativt när
investeringsviljan minskar drastiskt som följd av att bilförsälj-

SysTech har idag en marknadsandel på cirka tre procent av den
amerikanska marknaden för miljökontroll av fordon. Det är
Opus strategi att öka denna marknadsandel under de närmaste
åren samtidigt som marknaden förväntas växa.

ningen går ner, men detta kompenseras till viss del av att verkstäderna får mer att göra när folk väljer att reparera sin bil istället

Ny revolutionerande teknik

för att byta ut den.

Traditionellt sker bilprovning genom att man låter fordon med

Genom förvärvet av Systech har Opus fått en mycket stark

Amerikanska kommuner (så kallade counties) som bryter
mot 1997 normer avseende ozonutsläpp

jämna mellanrum besöka en bilprovningsstation eller en service-

Amerikanska kommuner (så kallade counties) som bryter
mot 2008 normer avseende ozonutsläpp

Källa: Environmental Protection Agency (EPA)
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verkstad som är auktoriserad att utföra besiktning eller miljökontroll. Grovt räknat måste man i USA idag ta in cirka 20 bilar
på kontroll för att hitta ett fordon som ej klarar miljökraven.
Detta innebär att 19 personer åker till kontrollen i onödan vilket
måste anses vara mycket ineffektivt.
Opus har sedan 2003 tillsammans med SysTech arbetat på en
ny teknik för att erbjuda marknaden miljökontroll på ett effektivare sätt. Med den nya tekniken utrustas bilen med en liten
datorenhet samt en antenn och sedan kör föraren som vanligt.
Längs motorleder och vid knutpunkter har man placerat ut
avläsningsantenner som även är flyttbara. När fordonet passerar
läser systemet automatsikt av om bilen har några fel och rapporterar via länk till en server. Om fordonet har fel kontaktas föraren automatiskt via till exempel e-mail och även närmaste bilverkstad kan få information om den potentiella kunden.
Den nya tekniken kallas i USA för ”Remote OBD” (s.k. Trådlös
bilprovning) och är patentsökt av Opus. Vi tror att denna nya
teknik kommer att spela en viktig roll i moderniseringen av
miljökontroller av fordon under de kommande åren.
Magnus Greko, verkställande direktör och koncernchef

Unik ställning som ”one stop shop”
Genom förvärvet av SysTech förvandlades Opus från att vara en
utrustnings- och produktorienterad koncern till att även kunna
erbjuda avancerade system och databaser för informations-

annat genom att flytta mer produktion till den egna fabriken i

hantering och management tjänster i samband med fordons

Kina och till andra lågkostnadsländer.

registrering och bilprovning. Inom Opus gruppen finns idag

Opus har satt upp aggressiva finansiella mål för den närmaste

mycket gedigen kunskap och mångårig erfarenhet inom såväl

treårsperioden. Tillväxtmålet som är en årlig genomsnittlig till-

produkter, IT-system och drift av bilprovning. Detta gör att

växt på 30-40 procent har vi uppnått och överträffat under året.

koncernen har en mycket speciell position som en ”one stop

Lönsamhetsmålet om en genomsnittlig EBITDA marginal på 20

shop” för ett nytt land som funderar på att införa bilprovning

procent har vi däremot inte lyckats uppnå ännu och förvärvet av

eller modernisera den existerande verksamheten. Vi tror att

Bima kommer att göra det tuffare då utrustningssidan ökar i

denna konkurrensfördel kommer att vara avgörande för att

procentuell andel av försäljningen. Det är dock ledningens mål

vinna framtida kontrakt i samband med en global expansion.

och övertygelse att tjänstesidan kommer att öka genom nya
kontrakt vilket kommer att leda till goda möjligheter för att

Framtiden
Opus fokus ligger på tillväxt under god lönsamhet. Tillväxten

uppnå lönsamhetsmålet framigenom.
Till sist vill jag avsluta med att tacka alla duktiga medarbetare i

skall ske genom nya kontrakt på existerande marknader, etable-

Opus-koncernen för en god insats och ett gott samarbete 2008

ring på nya marknader samt genom strategiska förvärv som

och ser fram emot att möta utmaningarna 2009 tillsammans.

kompletterar den existerande verksamheten och ökar vinsten
per aktie. Inom de närmaste åren skall koncernen arbeta hårt
med att ta SysTech’s teknologi ut i världen och expandera de nya

Göteborg i maj 2009

lönsamma produkt- och tjänsteområdena.
Opus skall samtidigt arbeta med att förändra koncernens
struktur för öka lönsamheten inom utrustningsssidan, bland

Magnus Greko
Verkställande direktör och koncernchef
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Detta är Opus
En global leverantör av produkter och tjänster inom
miljö- och säkerhetskontroll av fordon
Opus-koncernen verkar inom miljö- och säkerhetskontroll av
fordon. Koncernen utvecklar, producerar och säljer en bred
portfölj av produkter och tjänster till fordonsindustri,
bilprovningar och fordonsverkstäder på den globala marknaden.
Verksamhet finns idag i över 50 länder på samtliga kontinenter.
Bland Opus produkter finns avgasmätare, diagnosutrustning,
bromsprovare, hjulinställningsutrustning, automatiska testlinjer,
elektroniska körjournaler, alkolås, fleet management-system
samt system för trådlös bilprovning (så kallad Remote OBD).
Inom tjänsteområdet driver koncernen bland annat bilprovningsprogram åt myndigheter som valt att lägga ut detta på tredje
part, primärt i USA, samt tillhandahåller service och supporttjänster till kunder inom utrustningssidan.
Under året förvärvade Opus SysTech International i USA.
Förvärvet flyttade fram koncernen i värdekedjan, från att tidigare
ha varit en renodlad utrustningsleverantör till att kunna erbjuda
kunder en komplett lösning för bilprovningsprogram där Opus
ansvarar för både utrustningen och den fulla driften. Koncernen
är därmed idag aktiv inom både utrustnings och system/tjänstesidan. Vid slutet av året förstärktes vidare koncernens position
inom fordonsverkstadsmarknaden via övertagandet av
verkstadsutrustningsdelen av Bilmateriel AB (Bima) från Volvo
Personbilar Sverige AB. Bima är en ledande leverantör av maskiner, verktyg, förbrukningsartiklar och däck till den svenska
fordonsverkstadsbranschen. I samband med övertagandet av
verksamheten från Bima blir därmed Opus en komplett leverantör av verkstadsutrustning på den svenska marknaden, vilket
positionerar koncernen väl inför den kommande avregleringen
av bilprovningen i Sverige.
Opus är verksamt på eftermarknaden vilken är mindre
konjunkturkänslig
Opus agerar på eftermarknaden inom fordonsindustrin och
efterfrågan på koncernens produkter och tjänster drivs primärt
utav antal rullande bilar i världen, så kallat vagnparken. Miljö- och
säkerhetskontroll av fordon är i de flesta länder lagstiftat och
något som myndigheter kräver att alla fordonsägare genomgår
oavsett ekonomiskt klimat. Detta gör Opus mindre konjunkturkänsligt än många andra aktörer i fordonsbranschen som idag har
drabbats oerhört hårt av den minskade nybilsförsäljningen.
Utrustningssidan påverkas naturligtvis till viss del av det rådande
ekonomiska klimatet där kunder blivit mer försiktiga med att
göra nyinvesteringar men koncernens långa bilprovningskontrakt
i USA har varit en stabiliserande faktor för koncernen under året
och är en betryggande faktor för de närmaste åren.
Koncernen har i dagsläget tio bilprovningskontrakt på den
amerikanska marknaden och deltar för närvarande i ett antal
pågående upphandlingar. De kontrakt som koncernen tecknar
med delstatliga myndigheter i USA är i huvudsak långsiktiga. De
sträcker sig normalt över 5-7 år med möjlighet till förlängning
och vid förlängning löper kontrakten utan nya upphandlingar
under 2-5 år. Förlängning sker normalt så länge man följer sina
avtalade åtaganden. Detta ger följaktligen koncernen långa och
välplanerade intäktsströmmar för ett antal år framöver efter det
att ett kontrakt har signerats.
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Tillväxten drivs av nya och hårdare miljölagstiftningar
tillsammans med det ökade antalet fordon i framförallt
tillväxtländer.
Marknaden för Opus produkter och tjänster är främst driven av
nya och hårdare miljölagstiftningar. Föroreningar i storstäder har
successivt tilltagit runt om i världen och emissionskontroller har
visat sig vara ett effektfullt verktyg för att sänka utsläppshalten.
Vetskapen om den inverkan som avgasutsläpp har på den ökade
växthuseffekten har skapat ett medvetande om behovet för
emissionsreduktion vilket följaktligen leder till en ökad marknad
för emissionskontroller och tillhörande utrustning och tjänster.
Strängare lagstiftning avseende miljökontroll är en drivkraft som
gör att investeringstakten för koncernens produkter ökar.
Det ökande antalet fordon är en annan drivkraft vilken i dagsläget är speciellt framträdande i utvecklingsländer såsom Kina
och Indien. Förutsättningar för marknadstillväxt finns främst på
utvecklingsmarknader där emissionskontroll ännu inte införts
eller är undermålig. Inom den närmaste femårsperioden är det
främst i Asien, Mellanöstern och Sydamerika Opus förväntar sig
stark marknadstillväxt. Under de senaste åren har Opus lyckats
med flera prestigefyllda projekt på dessa tillväxtmarknader, exempelvis i Mongoliet, på Filippinerna och i Vietnam. På de mogna
marknaderna i Europa och Nordamerika drivs tillväxten främst
av ersättningsinvesteringar, en följd av att antingen utrustningen
närmar sig slutet av livscykeln eller att nyare teknologi efterfrågas. Även viss tillväxt drivs av att nya länder eller delstater inför
bilprovningsprogram.
Utvecklingen i de mer mogna marknaderna rör sig mot att
gynna leverantörer med kompletta produktutbud. Bilprovning

läggs i allt högre utsträckning ut på entreprenad, en affärsmodell
som i dagsläget tillämpas i USA, där leverantören sköter den
fullständiga driften av bilprovningen och får betalt per utfört test
(så kallad pay-per-test). Denna affärsmodell ger mer stabila och
långsiktiga intäktsströmmar samt även högre marginal till leverantören genom ett större och mer komplett kundåtagande än
vid endast produktleveranser. Utvecklingen rör sig även mot ny
och mer användarvänlig teknologi där bilisten tar en mer aktiv
roll i utbyte mot ökad flexibilitet i bilprovningen. Genom förvärvet av SysTech breddades Opus produkt- och servicemix och
koncernen fick tillgång till nya avancerad teknik som underlättar
bilprovningen för kunden, såsom obemannade bilprovningsautomater och trådlös bilprovning (Remote OBD).
Opus vision är att vara världsledande inom innovativ
teknik för miljö- och säkerhetskontroll av fordon och
skapa möjlighet för industri- och tillväxtländer att
förbättra sin miljö genom att på bästa sätt utnyttja den
senaste och mest kostnadseffektiva tekniken.
Opus produkter och tjänster skall vara unika genom kombinationen av kvalitet, pris och teknik. Koncernens produkter och tjänster skall komplettera och stödja varandra för att uppnå
synergieffekter. Opus tillväxt skall delvis vara organisk genom att
etablera koncernens produkter på nya marknader samt genom
utveckling av nya produkter vilka erbjuds till befintliga kunder.
Viss del av tillväxten kommer att drivas av förvärv. Dessa skall
vara av kompletterande natur och skall öka lönsamheten efter
finansieringskostnader, både på kort och lång sikt.

Koncernens finansiella målsättning är en genomsnittlig
årlig tillväxt om 30-40 procent och en genomsnittlig
EBITDA marginal överstigande 20 procent under den
kommande treårsperioden
Följande övertagandet av Bima’s verksamhet kommer koncernens intäktsfördelning att förändras, varvid en större del av Opus
omsättning kommer att härröra från utrustningssidan vilken har
en lägre lönsamhet än systemsidan. Bolagets styrelse bedömer
dock att expansionsmöjligheterna för systemsidan, främst i USA,
är fortsatt goda och har därför valt att inte revidera de finansiella
mål som antogs i våras och som presenterades i samband med
förvärvet av SysTech. Styrelsen poängterar dock att koncernens
lönsamhetsmål på en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar
(EBITDA) överstigande 20 procent är ett snitt för den kommande treårsperioden och att Opus under den inledande delen
av perioden kan komma att ligga under snittet.
Opus finansiella mål:
• Genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 30-40 procent under den kommande treårsperioden (2009-11), genom
organisk tillväxt och förvärv
• Omsättning om 500 MSEK senast år 2012
• Genomsnittlig rörelsemarginal före av- och nedskrivningar
(EBITDA) överstigande 20 procent under den kommande
treårsperioden (2009-11)
Under 2008 inleddes arbetet med att förbereda Opus för ett listbyte till OMX Smallcap. Under det gånga året har kostnader och tid
lagts ner på projektet. Opus styrelse har för avsikt att fortsätta projektet och fullfölja omlistningen under 2009 om situationen i koncernen och den finansiella marknaden generellt inte gör det olämpligt.
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Opus erbjudande
Opus-koncernen verkar inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon.
Koncernen utvecklar, producerar och säljer en bred portfölj av produkter och tjänster till fordonsindustri, bilprovningar och fordonsverkstäder på den globala marknaden.

Ett urval av koncernens produkter och tjänster
Avgasmätare
Opus tillverkar ett flertal modeller av avgasmätare som används
vid miljökontroll för att mäta och analysera avgasemissioner från
bensin-, diesel- eller gasdrivna fordon. Mätarna analyserar halten
av skadliga ämnen i avgaserna såsom kolmonoxid (CO), koldioxid
(CO2), kväveoxider (NOX) och oförbrända kolväten (HC) –
ämnen som bidrar till miljöförstöring och den ökade växthuseffekten. För diesel handlar det om att mäta sotpartiklar i avgaserna. Sotet i dieselavgaser är bärare av cancerframkallande
kväveoxider och bidrar till bildandet av smog.
Diagnosutrustning
Moderna bilar har i sina elektroniska styrsystem inbyggda självdiagnosfunktioner, så kallade OBD, som används för felsökning
och kontroll av bland annat motorns funktion. Samtliga amerikanska bilar från årsmodell 1996, europaanpassade bensin- och LPGbilar från årsmodell 2001 samt europaanpassade dieselbilar från
årsmodell 2003 följer standarderna OBDII respektive EOBD.
Dessa självdiagnossystem kan avläsas med Opus
diagnosutrusningar som finns som handhållna diagnosverktyg för
enkel kommunikation med bilars diagnossystem eller PC-baserat
diagnosverktyg för verkstäder som arbetar med flera bilmärken.
Bromsprovare
Bromsprovare kan betraktas som en av vår tids viktigaste
kontrollinstrument när det gäller fordonskontroll. En bromsprovare används för test av fordons bromsfunktion och kan separat
kontrollera varje enskilt hjul. Det är således möjligt att under
säkra förhållanden i en verkstad testa och analysera bromsfunktionen och beräkna hur fordonet kommer att uppföra sig vid
en inbromsning ute i trafiken. En fullt utbyggd bromsprovare kan
exempelvis simulera en lastbil med eller utan last.
ATL (Automatiska testlinjer)
ATL (Automatiska testlinjer) är en benämning för hur man på ett
effektivt och rationellt sätt kan bygga en testanläggning för fordon. En ATL linje består av en eller flera olika test instrument
som är sammankopplade, typiskt kring en PC och/eller ett nätverk. Testutrustningen sammansätts efter verkstadens behov
vilket innebär att storleken på anläggning kan variera och även
byggas på i takt med att verkstadens behov ökar.
Trådlös bilprovning (så kallad Remote OBD)
Trådlös bilprovning (så kallad Remote OBD) innebär regelbunden
övervakning av fordon när de framförs i trafik. Tekniken bygger
på en dosa i bilen som kommunicerar med bilens elektronik.
Dosan är ansluten till en diskret antenn på vindrutans insida. När
bilen passerar en mottagarantenn etableras kontakt och eventuella felkoder sänds iväg tillsammans med ett ID till en statlig databas. Fördelarna med trådlös bilprovning är ökad effektivitet,
bekvämlighet och säkerhet i kombination med sänkta kostnader
och utsläpp. Systemet ökar möjligheterna att identifiera ett
fordons defekter i ett tidigare skede än exempelvis vid årliga
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bilprovningar. Opus har ansökt om patent för denna teknologi.
Under tredje kvartalet 2008 genomfördes leveransen av 5 000
bilsystem för trådlös bilprovning (Remote OBD) till delstaten
Oregon i USA. Installation av antennsystemet påbörjades under
fjärde kvartalet 2008. Flera amerikanska delstater har visat intresse för Remote OBD och Opus ledning bedömer att denna
teknologi kan bli en av koncernens viktigaste framöver.
Självbetjäningsstation för bilprovning (så kallad
Self-Service OBDII-Kiosk)
Opus obemannade bilprovningsautomater (så kallad Self-Service
OBDII-Kiosk) är ett steg mot en mer användarvänlig lösning för
fordonskontroll vilken är utvecklad för att motorister själva skall
kunna genomföra OBDII-kontroller dygnet runt. Detta innebär
en något annorlunda utformning av produkten med avseende på
dess användare. Följaktligen behöver produkten ha en intuitiv
användningsprocess och skall kunna nyttjas av förare utan en
manual. I framtiden kan de databaser som används i dessa kiosker även komma att nyttjas på andra sätt. De kan exempelvis
användas av bilfabrikanter för att tillgängliggöra data om bilars
förslitning och förändring över tiden.
Fordonsdatabaser (så kallad Vehicle Inspection
Databases (VID))
En nätverksbaserad miljö för inspektion och testverksamhet. En
nätverksbaserad infrastruktur med automatisk datafångst för
bilprovning har ett flertal fördelar, däribland att det är snabbare,
underlättar för en mer komplett analys samt att det leder till ett
ökat deltagande från statliga och offentliga organ. Opus har i sina
produkter integrerat tre teknologier: en huvudserver, avancerade databaser samt lokala telekommunikationstjänster.
En VID lagrar all data från en bilprovning, kontrollerar
bilprovningsprogrammet och bilprovningsstationens parametrar
samt analyserar alla aspekter av resultaten. Fördelarna med
detta system är en ökad effektivitet, förbättrad tillförlitlighet
samt sänkta kostnader. Systemen anpassningsbara för både
Microsoft (inklusive Windows Vista, SQL) och Oracle. Detta gör
Opus till en aktör med en bredare produktportfölj än flertalet av
dess konkurrenter. Såvitt Opus vet är koncernen den enda aktören på den amerikanska marknaden som erbjuder VID-lösningar
via intranät, privata nätverk och Internet.
Drift av bilprovningsprogram (så kallad
I/M Program Management Services)
Gör det möjligt för ett reglerande organ att ha en ansvarig återförsäljare för samtliga komponenter av ett bilprovningsprogram.
Opus erbjuder kunden en helhetslösning inom bilprovningskontroller vilka exempelvis kan inkludera utformning, uppbyggnad
och drift av kontrollstationer, VID, centraliserade eller decentraliserade bilprovningsprogram, testbanor för säkerhetsinspektioner, utbildning, programgranskning samt ackreditering
och certifiering av stationer.
Bränsletank testare (så kallad
Fuel Tank Testers / EVAP tester)
Opus bränsletanktestare är en ny produkt i form av en
lufttrycksmätare som lokaliserar läckor i bränsletankar. Denna
produkt kan hjälpa delstater att kontrollera de kolväten som
släpps ut på grund av läckande bränsletankar. I dagsläget har

Opus levererat en så kallad EVAP tester till Kalifornien, den
delstat som i nuläget har de strängaste kraven på kolväteutsläpp.
Kolväteutsläpp är den huvudsakliga anledningen till den smog
som flera storstäder i världen lider av. Opus EVAP tester utför
alltigenom automatiserade bränsletankstester, har inbyggda
diagnosverktyg samt har god minneskapacitet.
Elektroniska körjournaler
TripLogPRO körjournal rationaliserar och förenklar administrationen kring företagsbilar, tjänstebilar, förmånsbilar men också
kring privatbilar som används i tjänst. TripLogPRO lagrar bilens
kördata såsom start- och stopptid, körsträcka samt om det är
tjänste- eller privatkörning. Med en GPS-antenn lagras även
koordinaterna för varje stopposition. De lagrade körningarna
sänds via radio över till en nyckelring. Väl inne på kontoret överförs all data från nyckelringen till en PC. Med programmet MAPS

konverteras positionerna automatiskt till adresser och upprättandet av körjournaler blir i det närmaste helt automatiserat.
Alkolås
Opus har utvecklat ett alkolås för den starkt växande marknaden
inom detta område. TripLog Alco är en byggsten i koncernens
Fleet Management sortiment vilket innebär att alkolåsfunktionen
kan kombineras med exempelvis körjournal i samma elektronik.
I dagsläget finns enbart rena alkolås på marknaden. Målet är att
Opus skall bli först med att erbjuda marknaden kombinationen
av ett alkolås och en elektronisk körjournal. Användandet av ny
bränslecellsteknologi för detektionen av alkohol i utandningsluften möjliggör en god relation av pris till prestanda i denna
produkt. Som en ”spin off” kommer Opus även att kunna erbjuda marknaden handhållna alkotestare med hög tillförlitlighet
till ett konkurrentkraftigt pris.
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Affärsenheter
Opus-koncernen inför tre nya affärsenheter inför 2009
baserat på geografisk indelning av verksamheten
Opus-koncernen har under året styrt verksamheten via tre
affärsområden baserat på produkt- och tjänstekategori, nämligen
Automotive Test Equipment, Vehicle Inspection Systems och
Fleet Management & Telematics. Styrelsen och koncernledningen
har löpande under året utvärderat den interna styrningen och
valt att inför 2009 genomföra förändringar till hur verksamheten
styrs och följs upp.
Under 2009 kommer verksamheten istället att vara uppdelad i
tre geografiska affärsenheter, baserat på koncernens legala enheter, med varsin affärsområdeschef. Redovisning till koncernledning, styrelse samt till aktiemarknaden och övriga externa intressenter kommer att ske i enlighet med den nya indelningen. De
nya affärsenheterna är därmed: Europa, Nordamerika och Asien.
Affärsenhet Europa
Affärsenhet Europa består av koncernens europeiska bolag och
inkluderar Opus Prodox, J&B Maskinteknik, EWJ Teknik och det
nya Opus Bima. Affärsenhetschef är Henrik Wagner Jörgensen.
Affärsenheten har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, men
verksamhet finns även i Alingsås och i Skaevinge, Danmark.
Totalt har enheten cirka 68 anställda efter övertagandet av Bilmateriel AB. Enheten utvecklar, producerar och säljer utrustning
för miljö- och säkerhetskontroll inklusive efterföljande service
och support samt tillhandahåller fordonsverkstäder med utrustning via återförsäljaravtal med tredje part. Den sistnämnda verk-

Opus verksamhet är uppdelad i tre geografiska enheter: Europa, Nordamerika och Asien.

SysTech International LLC, har vunnit ett support och servicekontrakt av
delstaten Louisiana för Baton Rouge under första kvartalet 2009.
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samheten bedrivs i dagsläget endast på den svenska marknaden
via det nyligen övertagna Bilmateriel AB (Bima) som ingår i
Opus-koncernen från och med 1 Januari 2009. Vidare har affärsenheten en mindre verksamhet inom Fleet Management med
produkter såsom elektroniska körjournaler, ”driver behaviour”produkter och alkolåslösningar.
Försäljningen inom affärsenheten sker i huvudsak genom
återförsäljare. Återförsäljaravtal finns idag med distributörer i
cirka 50 länder där återförsäljaren ofta har exklusiv rätt att på sitt
marknadsområde marknadsföra och sälja Opus produkter. Enhetens distributörsnätverk har byggts upp under många år och är
en del av Opus strukturkapital. Då miljökontroll av fordon i flera
fall drivs av lagkrav och dessa implementeras olika fort i olika
delar av världen gäller det för Opus att vara närvarande när en
sådan förändring sker på en marknad. Det distributörsnätverk
som Opus har idag är till stor del kontrakterat via deltagande på
mässor och under affärsresor världen över.
Opus har idag ett komplett produktprogram för att erbjuda
kvalificerade utrustningar för miljö- och säkerhetskontroll på
bilprovningsstationer och verkstäder. Exempel på produkter är
avgasmätare, diagnosutrustning, bromsprovare, hjulinställningsutrustning och kompletta testlinjer.
Kontroll av emissioner och diagnos av fordon är en mogen
marknad i Europa och Nordamerika. Dock har Opus lyckats att
öka försäljningen tack vare ökade marknadsandelar. Enligt Opus
ledning är branschen i behov av strukturomvandling vilket Opus
anser sig kunna dra nytta av. På de flesta av marknaderna i Europa genomfördes emissionsprogram under 90-talet då det
såldes ett stort antal mätutrustningar. Dessa maskiner är nu tio
år, eller äldre, vilket skapar en ersättningsmarknad. Oftast är det i
samband med införandet av skärpt lagstiftning som en ny marknad blir tillgänglig. Försäljningen kan då vara god under ett antal
år för att sedan minska när marknaden mättats. Därefter följer
en eftermarknad med reservdelar och förbrukningsmateriel.
Förutsättningar för marknadstillväxt finns främst på
utvecklingsmarknader, där emissionskontroll ännu inte införts
eller är undermålig. Inom den närmaste femårsperioden är det
främst i Asien och Mellanöstern, men även i Sydamerika, koncernen förväntar sig en stark tillväxt. De senaste åren har Opus
lyckats med flera komplicerade projekt på dessa tillväxtmarknader och i utvecklingsländer. Bland annat har Opus levererat
utrustning till fordonsinspektionsprogram i Sydkorea, Filippinerna, Vietnam, Mongoliet och Laos.
Affärsenhet Nordamerika
Affärsenhet Nordamerika består av koncernens amerikanska
verksamhet som drivs via bolaget Opus US Inc., holdingbolag till
SysTech International LLC och TriLen LLC. Affärsenhetschef är
Lothar Geilen, tidigare VD för SysTech International.
Affärsenheten har sitt huvudkontor i Salt Lake City (Murray),
Utah, där inköp, ekonomi/redovisning, materielhantering samt
montering sker. Den huvudsakliga utvecklingen av produkter och
tjänster äger rum på ett utvecklingscenter i Tucson, Arizona. I
övrigt har affärsenheten kontor i Nashville, Rhode Island, Missouri och i New York City. Anställda finns även på plats i Michigan och Pennsylvania. Totalt har enheten cirka 89 anställda.
Affärsenheten erbjuder system och tjänster för miljö- och

säkerhetskontroller till olika delstater i USA och länder globalt. I
praktiken innebär det att Opus levererar testutrustning, system
och databaser för bilprovning samt tjänster i form av antingen full
drift alternativt assistans med programhantering, underhåll och
utbildning. Produkter inkluderar fordonsdatabaser, datoriserade
kontrollsystem för fordons utsläpp, PC-baserade kontrollsystem
för fordonssäkerhet, trådlös bilprovningssystem (s.k. Remote
OBD), obemannade bilprovningsautomater och bränsletanktestare. Det är främst miljökontroller som är reglerade på den
amerikanska marknaden i dagsläget – att fordon i trafik är i gott
skick ligger på varje enskild fordonsägares ansvar. De flesta amerikanska storstäder har i dagsläget problem med föroreningar
eller så kallad smog. Att genomföra miljökontroller på bilar har
visat sig vara ett effektivt tillvägagångssätt för att förbättra luftkvaliteten i folktäta områden. I mars 2008 skärptes normerna avseende nivåerna för ozonutsläpp och ett ökande antal delstater skärper sina krav på bilprovning för att komma till rätta med problemen.
För närvarande är det cirka 32 amerikanska delstater som har
någon typ av bilprovningsaktivitet. Opus ledning uppskattar att
det med intervall om 5–7 år sker upphandlingar i varje delstat
gällande entreprenaden av bilprovningsprogram, vilket innebär
att det årligen sker cirka 3–4 budgivningar. Marknaden är främst
driven av regleringar vilka är specifika för varje delstat samt antal
rullande fordon. Storleken på den amerikanska bilprovningsmarknaden uppskattas till cirka USD 525 miljoner (cirka 4 miljarder kronor) för 2008. Det är den amerikanska federala miljömyndigheten EPA som utformar normer för miljöutsläpp men
upphandlingen av och ansvar för miljöprogram sköts av myndigheter på delstatsnivå. I det fall att en delstat ej följer de federala
påbuden kan betydande bidrag för dess vägnät minskas eller upphävas helt. Detta fungerar som ett påtryckningsmedel från federala
myndigheterna för att få till stånd miljöprogram i delstaterna
Opus-koncernen är via denna affärsenhet verksam i elva amerikanska delstater samt på Bermuda. En liten verksamhet finns
även i Mexiko. Koncernen har i dagsläget tio bilprovningskontrakt på den amerikanska marknaden och deltar för närvarande i
ett antal pågående upphandlingar. Affärsenheten har under 2008
börjat marknadsföra sina produkter och tjänster på den globala
marknaden, ett arbete som kommer att fortlöpa även under 2009.
Intäktsmodellen för affärsenheten är unik för varje kontrakt
men kan generaliseras till två olika modeller, beroende på om
kontraktet är av centraliserad eller decentraliserad karaktär.
Centraliserad bilprovning innebär att staten i fråga i egen regi
bedriver bilprovningsprogram alternativt att staten auktoriserar
en motpart att utföra samtliga bilprovningskontroller samt att
skapa nödvändiga databaser. I ett centraliserat bilprovningssystem utför denna motpart även utbildningen av personal och
sköter till viss mån rekryteringen. I ett centraliserat system sker
kontrollen av ett fordon på en station medan åtgärden av eventuella fel sker på en skild verkstad som drivs av tredje part. Decentraliserad bilprovning innebär att fristående verkstäder får
söka ackreditering för att utföra säkerhets- och miljökontroller.
Staten i fråga utser en huvudentreprenör som i sin tur auktoriserar ett antal verkstäder att utföra dessa kontroller men endast
ett företag levererar miljöprovningsutrustning till dessa och
administrerar fordonsdatabasen och de övergripande systemen.
Opus uppskattar att cirka 60 procent av alla bilprovningsprogram

på den amerikanska marknaden är decentraliserade.
De kontrakt som Opus tecknar med delstatliga myndigheter
är i huvudsak långsiktiga. De sträcker sig normalt över 5–7 år
med möjlighet till förlängning och vid förlängning löper kontrakten utan nya upphandlingar under 2–5 år. Förlängning sker normalt så länge man följer sina avtalade åtaganden. Detta ger följaktligen Opus långa och välplanerade intäktsströmmar för ett
antal år framöver efter det att ett kontrakt har signerats.

Bilprovningsstation i Nashville, USA.

Affärsenhet Asien
Affärsenhet Asien består av koncernens asiatiska bolag och inkluderar Opus försäljningskontor i Hong Kong och produktionsanläggningen i Foshan, Kina. Affärsenhetschef är Jörgen
Hentschel, tillika vice VD för Opus.
Den asiatiska affärsenheten består av både en produktionsenhet och en försäljningsverksamhet. Totalt har enheten cirka 13
anställda. Produktion sker av utrustning som erbjuds direkt på
den lokala marknaden men även viss produktion till koncernens
två andra affärsenheter sker här, främst för affärsenheten Europa. Förflyttningen av produktion till Kina påbörjades 2006 för
att förbättra lönsamheten i koncernen. Opus har haft leverantörer i Kina sedan 1997 och i juni 2005 anställde Opus lokal personal på konsultbasis i Kina. Opus nya sammansättningsfabrik i Kina
togs i bruk under 2007. Därmed ges möjlighet att på sikt erbjuda
en konkurrenskraftigare prisnivå och samtidigt öka bruttomarginalerna. Denna strategi anser Opus ledning vara nödvändig
för att möta konkurrensen från producenter i asiatiska lågkostnadsländer. Koncernen utvärderar därför ständigt vilka av
koncernens produkter som kan tillverkas i koncernens egna
asiatiska produktionsanläggning.
Försäljning på de lokala asiatiska marknaderna initierades
under 2008 genom att koncernen anställde en försäljnings- och
marknadsdirektör i Asien. Under 2009 kommer enheten fortsätta arbetet med att teckna nya distributörer med förhoppning
att öka den lokala försäljningen.
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Aktien
Opus är ett publikt aktiebolag vars aktier är emitterade i enlighet
med svensk lag och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna
regleras av den svenska aktiebolagslagen. Opus aktier finns registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB (tidigare
VPC AB).
Opus aktie noterades den 18 april 2006 på AktieTorget och är
sedan 4 september 2006 noterat på First North. Bolagets
Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Kortnamnet är OPUS och ISIN-koden är SE0001696683. Det

har ej förekommit några offentliga upp-köpserbjudanden till
Opus aktieägare under det innevarande eller det föregående
räkenskapsåret.
Aktiekapitalet i Opus uppgår till 3 861 241 kronor fördelat på
totalt 193 062 046 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,02
kronor. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt
till andel i Bolagets tillgångar och vinst.
Opus börsvärde var den 31 december 2008 154 MSEK.

Ägarförhållanden per 31 december 2008
Antalet aktieägare uppgick till 1 713 den 31 december 2008. Aktieägarstrukturen i Opus framgår av tabellen nedan.
Ägare
Antal Andel av aktier
aktier och röster, %
Magnus Greko och Jörgen Hentschel via AB Kommandoran
Lothar Geilen
Pradeep Tripathi
Andra AP-fonden
Nordea Småbolagsfond
Henrik Wagner Jörgensen via HWJ Holding ApS
Vision Invest sprl
Famex Grossit AB
Digital Image S.A.
Göran Nordlund via Fore C Investment sprl
Sune Löngårdh
AMF Pension
Länsförsäkringar Småbolagsfond
KL Capital Aktiebolag

29 468 654
17 772 727
12 833 333
9 166 666
9 072 023
8 900 316
4 584 183
4 583 333
4 289 740
4 289 740
2 799 000
2 750 000
2 500 000
2 015 098

15,3
9,2
6,6
4,7
4,7
4,6
2,4
2,4
2,2
2,2
1,4
1,4
1,3
1,0

Hamberg & Kling Förvaltning AB
Deltotal

2 000 000
117 024 813

1,0
60,6

Övriga ägare
Totalt

76 037 233
193 062 046

39,4
100,0

Kursutveckling Opus-aktien, 2006-2009

Kursutveckling och omsättning Opus-aktien, 2008
Opus-aktien
First North All-Share

Opus-aktien
OMX Stockholm PI*
2,5

2,5

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

Omsatt antal
aktier tusental

1200
1000
800

2007

2008

2009

*Vid tidpunkten för Opus notering på First North 2006 hade inte First North All Share Index börjat räknas
varför Opus aktieutveckling sedan notering istället jämförs med OMXS ALL SHARE INDEX (OMXSPI).
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Data per aktie
Antal aktier vid periodens slut, tusental
Genomsnittligt antal aktier under perioden, tusental
Kvotvärde, kronor
Eget kapital per aktie, kronor
Vinst per aktie, kronor
Vinst per aktie justerat för goodwill och vissa övriga
immateriella tillgångar, kronor
Utdelning per aktie, kronor
Kassaflöde per aktie, kronor
Börskurs 31/12, kronor
P / E tal
P / E tal justerat för goodwill och vissa övriga immateriella tillgångar
Direktavkastning, procent

2008

2007

2006

2005

2004

193 062
143 783
0,02
1,55
0,04

64 182
59 873
0,02
0,49
0,05

54 846
48 738
0,02
0,27
0,03

37 500
36 117
1,00
0,05
0,02

33 970
33 970
1,00
0,02
0,00

0,11
0,00
0,14
0,80
22,00
7,03
N/A

0,05
0,00
0,10
2,07
44,85
44,85
N/A

0,03
0,00
0,06
1,47
47,24
47,24
N/A

0,02
0,00
0,05
N/A
N/A
N/A
N/A

0,00
0,00
0,02
N/A
N/A
N/A
N/A

Data per aktie har omräknats med hänsyn till fondemissionselement i företrädesemissioner samt aktieuppdelningar. Utestående teckningsoptionerger ej upphov till en
utspädningseffekt då den diskonterade lösenkursen för teckningsoptionerna överstiger genomsnittskursen för stamaktierna under perioden. Samtliga data per aktie mått
baseras på antal utestående aktier efter utspädning. Börskurs är genomsnittskurs för den den aktuella dagen.

Aktiekapitalets utveckling
År
Transaktion
1990
1996
1998
2003
2004
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008

Förändring av
aktiekapital

Aktiekapital

Förändring
antal aktier

Totalt antal
aktier

Bolagets bildande
50 000
Fondemission
150 000
Fondemission
300 000
Nyemission riktat till ett antal privata investerare
179 400
Split 100:1
Nyemission riktad till ett antal privata investerare
70 600
Nyemission riktad till Yield AB
40 000
Split 50:1
Nyemission riktad till aktieägarna i Yield AB och allmänheten i samband
med noteringen på Aktietorget, med företrädesrätt för aktieägarna i Yield AB 246 914
Nyemission riktad till ett antal privata investerare i samband med
listbytet från Aktietorget till First North
60 000
Apportemission riktad till säljarna av EWJ-koncernen
126 718
Nyemission riktad till ett antal privata investerare
60 000
Nyemission riktad till säljarna av SysTech International LLC och TriLen LLC
400 000
Nyemission riktad till institutionella och professionella investerare
422 250
Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus
1 755 110

50 000
200 000
500 000
679 400
679 400
750 000
790 000
790 000

500
1 500
3 000
1 794
70 600
40 000
-

500
2 000
5 000
6 794
679 400
750 000
790 000
39 500 000

1 036 914

12 345 679

51 845 679

1 096 914
1 223 631
1 283 631
1 683 631
2 105 881
3 861 241

3 000 000
6 335 892
3 000 000
20 000 000
21 125 000
87 755 475

54 845 679
61 181 571
64 181 571
84 181 571
105 306 571
193 062 046

i % av Äger tillsammans
alla aktieägare
antal aktier

i % av
alla aktier

Fördelning av aktieinnehav den 31 december 2008
Antal
aktieägare
Under 501 aktier
501-1 000 aktier
1 001-2 000 aktier
2 001-5 000 aktier
5 001-10 000 aktier
10 001-20 000 aktier
20 001-50 000 aktier
50 001-100 000 aktier
100 001-500 000 aktier
500 001-1 000 000 aktier
1 000 001-5 000 000 aktier
5 000 001-10 000 000 aktier
Över 10 000 000 aktier
Totalt

49
56
129
246
343
336
265
151
107
7
17
4
3
1 713

2,9%
3,3%
7,5%
14,4%
20,0%
19,6%
15,5%
8,8%
6,3%
0,4%
1,0%
0,2%
0,2%
100,0%

12 859
48 805
243 385
964 400
2 888 843
5 652 811
9 369 732
11 354 148
22 483 429
5 340 576
42 827 442
31 800 902
60 074 714
193 062 046

0,0%
0,0%
0,1%
0,5%
1,5%
2,9%
4,9%
5,9%
11,7%
2,8%
22,2%
16,5%
31,1%
100,0%

Av det totala antalet aktier ägs cirka 37 procent av utländska aktieägare och cirka 11 procent av institutionella ägare.
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Aktien
Utestående optionsprogram
Opus har två utestående optionsprogram från 2007. Vidare finns
ett optionsprogram från 2008 som inte har utnyttjats och som
styrelsen föreslår årsstämman 2009 att makulera.
Optionsprogram 2007:1
Bolaget beslutade vid årsstämman den 7 maj 2007 om att emittera högst 3 200 000 teckningsoptioner (Optionsprogram
2007:1), vilka skall berättiga till teckning av högst 3 200 000
aktier och till en kurs om 5 kronor per aktie. Teckningsoptionerna har utgjort del av den ersättning som bolaget utgett till HWJ
Holding ApS och Ole Ernst för förvärvet av samtliga aktier i EWJ
Teknik A/S, Autek A/S, EWJ Svenska AB samt 15 procent av
aktierna i EWJ UK Ltd. Sammantaget har 3 059 079 teckningsoptioner tecknats varav HWJ Holding ApS har tecknat
2 829 159 teckningsoptioner och Ole Ernst har tecknat
229 920 teckningsoptioner. Konvertering kan ske under tiden
15 juni 2010 till 30 juni 2010.
I och med den genomförda företrädesemissionen 2008 har
programmet omräknats varvid de utestående optionerna berättigar till 3 886 503 aktier till lösenpriset 3,94 kronor. Vid full konvertering till aktier kommer aktiekapitalet att öka med
77 730,07 kronor.
Optionsprogram 2007:2
Bolaget beslutade även vid årsstämman den 7 maj 2007 att emittera högst 2 000 000 teckningsoptioner (Optionsprogram
2007:2) berättigade till teckning av sammanlagt högst 2 000 000
aktier och till en kurs om 5 kronor per aktie. Teckningsoptionerna tecknades av Opus EWJ Svenska AB (numera Opus Bima
AB), ett helägt dotterbolag, och med rätt och skyldighet att
erbjuda teckningsoptionerna till anställda och nyckelpersoner.

Opus monter på Automechanika mässan i september 2008.
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Konvertering till aktier kan ske under tiden den 15 juni 2010 till
den 30 juni 2010. Teckningsoptionerna har förvärvats av en
större del av de anställda i Opus och av Bertil Engman och JanCrister Persson, sistnämnda styrelseledamöter i Opus. Opus
EWJ Svenska AB innehar alltjämt 30 000 teckningsoptioner vilka
ännu inte har överlåtits.
I och med den genomförda företrädesemissionen 2008 har
programmet omräknats varvid de utestående optionerna berättigar till 2 502 849 aktier till lösenpriset 3,94 kronor. Vid full konvertering till aktier kommer aktiekapitalet att öka med
50 056,97 kronor.
Optionsprogram 2008:1
Bolaget beslutade vid årsstämman den 22 maj 2008 att emittera
högst 6 000 000 teckningsoptioner (Optionsprogram 2008:1)
berättigade till teckning av sammanlagt högst 6 000 000 aktier
och till en kurs om 6 kronor per aktie. Vid full konvertering till
aktier kommer aktiekapitalet att öka med 120 000,00 kronor.
Teckningsberättigad är Opus EWJ Svenska AB (numera Opus
Bima AB), ett helägt dotterbolag, som förvärvar optionsrätterna
mot vederlag och med rätt och skyldighet att erbjuda dessa till
anställda och andra nyckelmedarbetare att förvärva optionsrätter
på marknadsmässiga villkor. Teckning skall ske senast den 30 juni
2008. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av
aktier med stöd av optionsrätterna kan äga rum under tiden 15
juni 2011 till 30 juni 2011.
Styrelsen föreslår årsstämman 2009 att optionsprogram
2008:1 makuleras. Angivet optionsprogram har inte utnyttjats.
Styrelsens bedömning är att värderingen av optionsprogrammet
inte återspeglar den förändring som skett på finansmarknader i
omvärlden och därmed också värderingen av bolagets aktier.
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Fem år i sammandrag
Resultaträkning för koncernen

2008

2007

2006

2005

2004

144 536
-126 776
17 760
-13 736
4 024
-93
3 931
1 297
5 228

66 525
-60 499
6 026
-470
5 556
-492
5 064
-1 393
3 671

36 907
-34 389
2 518
-134
2 385
-332
2 053
-41
2 012

21 336
-19 689
1 647
-108
1 539
-412
1 127
0
1 127

18 015
-17 390
626
-110
516
-403
113
0
113

2008

2007

2006

2005

2004

292 399
53 164
1 630
347 193

18 629
2 327
143
21 099

5 490
876
0
6 367

2 632
198
0
2 830

1 758
279
0
2 037

Varulager
Kortfristiga fordringar

34 799
31 252

22 466
20 177

8 590
8 428

8 345
6 147

4 601
3 913

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

5 893
71 944

4 011
46 654

6 535
23 554

21
14 513

140
8 654

Summa tillgångar

419 137

67 753

29 921

17 343

10 691

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Räntebärande skulder
Icke räntebärande skulder och avsättningar

300 016
90 376
28 744

41 835
10 994
14 924

19 899
2 873
7 149

2 533
6 250
8 560

1 006
5 806
3 879

Summa eget kapital och skulder

419 137

67 753

29 921

17 343

10 691

TSEK
Omsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Akutell Skatt / Uppskjuten skatt
Periodens resultat

Balansräkning för koncernen
TSEK
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Kassaflöde för koncernen
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2008

2007

2006

2005

2004

TSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde (förändring av likvida medel)

6 554
-242 970
238 758
2 342

-12 233
-16 657
26 339
-2 551

-1 006
-4 458
11 979
6 514

453
-1 417
844
-119

564
-404
-51
109

Likvida medel vid periodens början
Omräkningsdifferens
Periodens kassaflöde (förändring av likvida medel)
Likvida medel vid periodens slut

4 011
-460
2 342
5 893

6 535
27
-2 551
4 011

21
0
6 514
6 535

140
0
-119
21

32
0
109
140
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Nyckeltal

2008

2007

2006

2005

2004

1,9
4,0
3,1

17,1
11,8
11,9

19,1
10,6
17,9

19,9
11,0
63,7

7,7
5,2
11,9

12,3
2,8
2,7

9,1
8,4
7,6

6,8
6,5
5,6

7,7
7,2
5,3

3,5
2,9
0,6

117,3
997
420
123
0,7

80,2
1 330
437
121
2,0

73,0
1 678
441
114
3,0

18,4
1 641
511
127
2,8

20,0
1 501
476
52
2,7

84 483
0,3
1,7
71,6
82,4
145
148

6 983
0,2
8,4
61,7
150,5
50
55

-3 662
-0,2
5,5
66,5
194,7
22
23

6 229
2,5
3,7
14,6
54,6
13
18

5 666
5,6
1,3
9,4
79,8
12
15

Data per aktie
Antal aktier vid periodens slut, före utspädning
Antal aktier vid periodens slut, efter utspädning

193 062 046
193 062 046

64 181 571
64 181 571

54 845 679
54 845 679

37 500 000
37 500 000

33 970 000
33 970 000

Antal aktier i genomsnitt, före utspädning
Antal aktier i genomsnitt, efter utspädning

143 783 163
143 783 163

59 872 918
59 872 918

48 737 714
48 737 714

36 117 014
36 117 014

33 970 000
33 970 000

Eget kapital per aktie, före utspädning, kronor
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kronor

1,55
1,55

0,49
0,49

0,27
0,27

0,05
0,05

0,02
0,02

Vinst per aktie, före utspädning, kronor
Vinst per aktie, efter utspädning, kronor

0,04
0,04

0,05
0,05

0,03
0,03

0,02
0,02

0,00
0,00

Avkastningstal
Avkastning på operativt kapital, procent
Avkastning på totalt kapital, procent
Avkastning på eget kapital, procent
Marginalmått
EBITDA marginal, procent
Rörelsemarginal (EBIT), procent
Vinstmarginal, procent
Mått för arbets- och kapitalintensitet
Omsättningstillväxt, procent
Omsättning per anställd, TSEK
Förädlingsvärde per anställd, TSEK
EBITDA per anställd, TSEK
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Finansiella mått
Nettoskuld, TSEK
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntetäckningsgrad, ggr
Soliditet, procent
Kassalikviditet, procent
Antal anställda i genomsnitt
Antal anställda vid årets slut

Vinst per aktie justerat för goodwill och vissa övriga
immateriella tillgångar, före utspädning, kronor
Vinst per aktie justerat för goodwill och vissa övriga
immateriella tillgångar, efter utspädning, kronor

0,11

0,05

0,03

0,02

0,00

0,11

0,05

0,03

0,02

0,00

Utdelning per aktie, före utspädning, kronor
Utdelning per aktie, efter utspädning, kronor

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Kassaflöde per aktie, före utspädning, kronor
Kassaflöde per aktie, efter utspädning, kronor

0,14
0,14

0,10
0,10

0,06
0,06

0,05
0,05

0,02
0,02

Från och med räkenskapsåret 2006 ingår avskrivningar för produktutveckling i resultaträkningens post Råvaror, förnödenheter och handelsvaror.
I flerårsöversikten har tidigare års räkenskaper justerats för detta för att möjliggöra jämförelse över tiden.
Data per aktie har omräknats med hänsyn till fondemissionselement i företrädesemissioner samt aktieuppdelningar. Utestående teckningsoptioner
ger ej upphov till en utspädningseffekt då den diskonterade lösenkursen för teckningsoptionerna överstiger genomsnittskursen för stamaktierna under perioden.
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Kvartalen i sammandrag
Kvartalsvis resultatutveckling för koncernen

2008

TSEK
Kv 1
Omsättning
21 633
Rörelsens kostnader
-19 807
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 1 826
Av- och nedskrivningar
-228
Rörelseresultat (EBIT)
1 598
Finansnetto
-175
Resultat efter finansiella poster
1 423
Akutell Skatt / Uppskjuten skatt
0
Periodens resultat
1 423

Kvartalsvis balansräkning för koncernen
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2007
Kv 2
34 632
-29 011
5 621
-3 244
2 377
-1 801
576
-36
540

Kv 3
41 270
-32 138
9 132
-5 058
4 074
-1 934
2 140
-1 391
749

Kv 4
47 001
-45 820
1 181
-5 206
-4 025
3 817
-208
2 724
2 516

2008

Kv 1
9 484
-9 162
322
-61
261
-36
225
0
225

Kv 2
16 656
-16 385
271
-74
197
-146
51
0
51

Kv 3
17 652
-16 215
1 437
-82
1 355
-162
1 193
0
1 193

Kv 4
22 732
-18 737
3 996
-253
3 743
-148
3 595
-1 393
2 202

2007

TSEK
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Kv 1

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Kv 1

Kv 2

Kv 3

Kv 4

18 586
2 208
143
20 937

234 547
42 506
631
277 684

257 384
48 567
845
306 796

292 399
53 164
1 630
347 193

5 472
1 004
0
6 476

13 019
2 061
0
15 080

13 726
2 133
0
15 859

18 629
2 327
143
21 099

Varulager
Kortfristiga fordringar

22 602
20 911

32 713
32 247

32 684
31 349

34 799
31 252

8 789
8 806

20 168
17 356

19 856
16 461

22 466
20 177

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

5 353
48 866

22 984
87 944

14 410
78 443

5 893
71 944

3 440
21 035

3 600
41 124

6 917
43 234

4 011
46 654

Summa tillgångar

69 803

365 628

385 239

419 137

27 511

56 204

59 093

67 753

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Räntebärande skulder
Icke räntebärande skulder och avsättningar
Summa eget kapital och skulder

43 253
12 414
14 136
69 803

243 291
82 684
39 653
365 628

268 652
92 453
24 134
385 239

300 016
90 376
28 744
419 137

20 094
2 867
4 550
27 511

33 324
10 358
12 522
56 204

39 472
10 153
9 468
59 093

41 835
10 994
14 924
67 753

Kvartalsvis kassaflöde för koncernen

2008

TSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde (förändring av likvida medel)

Kv 1
Kv 2
395
4 411
-496 -231 504
1 413 242 469
1 312
15 376

Kv 3
-7 753
-6 938
7 238
-7 453

Kv 4
9 501
-4 032
-12 362
-6 893

Kv 1
-2 559
-532
-4
-3 095

Kv 2
-10 799
-9 019
19 978
160

Kv 3
-828
-1 266
5 411
3 317

Kv 4
1 953
-5 840
954
-2 933

Likvida medel vid periodens början
Omräkningsdifferens
Periodens kassaflöde (förändring av likvida medel)
Likvida medel vid periodens slut

4 011
30
1 312
5 353

21 460
403
-7 453
14 410

14 410
-1 624
-6 893
5 893

6 535
0
-3 095
3 440

3 440
0
160
3 600

3 600
0
3 317
6 917

6 917
27
-2 933
4 011
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2007

5 353
731
15 376
21 460

Definitioner
Avkastning på eget kapital
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Omsättning per anställd
Omsättning dividerat med genomsnittligt antal anställda.

Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

Omsättningstillväxt
Årets omsättning jämfört med föregående års omsättning.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med
genomsnittlig balansomslutning.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minus kassa och bank.

Direktavkastning
Utdelning i procent av aktiekurs.

Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande skulder minus kassa och bank dividerat med eget
kapital.

EBIT-marginal (Rörelsemarginal)
EBIT (Rörelseresultat) dividerat med omsättning.

P / E tal
Aktiekursen dividerat med vinst per aktie.

EBITDA-marginal (Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar)
EBITDA (Rörelseresultat före av- och nedskrivningar) dividerat
med omsättning.

P / E tal justerat för goodwill och vissa övriga immateriella tillgångar
Aktiekursen dividerat med vinst per aktie justerat för goodwill
och vissa övriga immateriella tillgångar.

EBITDA per anställd
EBITDA (Rörelseresultat före av- och nedskrivningar) dividerat
med genomsnittligt antal anställda.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med
finansiella kostnader.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Soliditet
Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) plus personalkostnader dividerat med genomsnittligt antal anställda.

Utdelning per aktie
Periodens utdelning dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Kapitalomsättningshastighet
Omsättning dividerat ned genomsnittligt operativt kapital.
Kassa och bank
Kassa och bank exklusive beviljade och outnyttjade krediter hos
bank.
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten före bindning i rörelsekapital dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster dividerat med omsättning.
Vinst per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Vinst per aktie justerat för goodwill och vissa övriga immateriella
tillgångar
Periodens resultat med återlagda av- och nedskrivningar av
goodwill och vissa övriga immateriella tillgångar dividerat med
genomsnittligt antal aktier.

Kassalikviditet
Kortfristiga fordringar samt kassa och bank dividerat med kortfristiga skulder.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Göran Nordlund

Bertil Engman

Lothar Geilen

Styrelse
Göran Nordlund, Styrelsens ordförande
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2002, styrelsens ordförande
sedan 2004. Verkställande direktör i det egna bolaget Fore C
Investment AB.
Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet som entreprenör,
bland annat inom telekomindustrin och aktiv delägare och styrelseledamot i ett flertal företag inom skilda branscher. Nordlund
har tidigare varit styrelseledamot i Viking Telecom AB (publ)
noterat på Stockholmsbörsen där Nordlund var en av medgrundarna.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Önskefoto AB (publ),
Hexatronic Scandinavia AB (publ), Add-TV AB och Fore C
Investment AB. Styrelseledamot i West International AB (publ).
Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och studier i företagsekonomi vid Göteborgs
Universitet.
Aktieinnehav i Opus: 4 289 740, privat och via Fore C
Investment Sprl
Antal teckningsoptioner i Opus: 0
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt
bolagets större ägare.
Bertil Engman, Styrelseledamot
Född 1944. Styrelseledamot sedan 2006. Verkställande direktör i
SWEBO Bioenergy AB.
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för SNA Europe
(Industries) AB, tidigare Bahco AB under perioden 2005-2009.
Interim Manager för Volvo Recuperator AB, Ericson Söderhamn,
Security Qube System AB (SQS) under perioden 2000-2005,
Verkställande direktör för Rosengrens AB (Gunnebo Security)
under perioden 1996-1999.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boxmodul AB, SNA Europe
(Industries) AB och Svenska Bishov AB.
Utbildning: Universitetsstudier inom matematik och numerisk
analys.
Aktieinnehav i Opus: 595 000, privat och via Engman & Söner
Invest AB
Antal teckningsoptioner i Opus: 100 000 (Optionsprogram
2007:2)
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt
bolagets större ägare.
Lothar Geilen, Styrelseledamot
Född 1961. Styrelseledamot sedan 2008. Affärsenhetschef
Nordamerika.
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Märtha Josefsson

Jan-Crister Persson

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för SysTech International LLC (USA) 2000-2008; Verkställande direktör för
Sensors, Inc. (USA) 1997-2000; Managing Director för Sensors
Europe (Tyskland) 1987-1997.
Övriga uppdrag: Inga.
Utbildning: Dipl.-Kfm. från Ludwig-Maximilian University i
München, Tyskland.
Aktieinnehav i Opus: 17 727 727
Antal teckningsoptioner i Opus: 0
Oberoende i förhållande till bolaget.
Märtha Josefsson, Styrelseledamot
Född 1947. Styrelseledamot sedan 2008. Fristående investeringskonsult.
Arbetslivserfarenhet: Bland annat investeringschef för DnB
(tidigare Skandia) Asset Management och för Carlson Investment
Management AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Svenska Lärarfonder AB.
Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Andra AP-fonden,
Anoto AB, Fabege AB, Luxonen S.A., Skandia Fonder AB,
Telelogic AB och Upsala Nya Tidning AB Utbildning: Civilekonomexamen inom nationalekonomi.
Aktieinnehav i Opus: 0
Antal teckningsoptioner i Opus: 0
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt
bolagets större ägare.
Jan-Crister Persson, Styrelseledamot
Född 1943. Styrelseledamot sedan 2006.
Arbetslivserfarenhet: 26 år i AB Volvo, då som odelad koncern. Bland annat chef för Motordivisionen, Volvo Komponenter
AB, med hela koncernens motortillverkning under åren 19831986. Under åren 1986-1992 var Persson ansvarig för Volvo
Personvagnars utvecklingsenhet. 1996-2000 chef för IVF
Industriforskning och utveckling AB, Mölndal. Persson startade
därefter ett eget bolag inriktat på industriell rådgivning.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Vehco, Vehicle
Communications AB, Arcam AB (publ) och i ETC Swedish
Battery and Fuel Cells Systems AB. Styrelseledamot i CI Pihl AB,
Haldex Traction divisionsstyrelse, Alelion Battery AB och JC
Persson AB. Persson sitter även i Advisory Board för Svensk
Bilprovning AB. Utbildning: Civilingenjör inom maskinteknik från
Chalmers Tekniska Högskola.
Aktieinnehav i Opus: 160 000, privat och via JC Persson AB
Antal teckningsoptioner i Opus: 100 000 (Optionsprogram 2007:2)
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt
bolagets större ägare.

Magnus Greko

Tomas Jonson

Jörgen Hentschel

Ledande befattningshavare
Magnus Greko, verkställande direktör och koncernchef
Född 1963. Grundare av Opus tillsammans med Jörgen
Hentschel. Anställd 1990.
Arbetslivserfarenhet: Grundade Opus år 1990 tillsammans med
bolagets vice VD, Jörgen Hentschel. Arbetat i branschen sedan 1984.
Utbildning: Ingenjörsutbildning från Polhemsgymnasiet i Göteborg 1983.
Aktieinnehav i Opus: 14 734 327, via AB Kommandoran
(50 % ägande).
Antal teckningsoptioner i Opus: 0
Tomas Jonson, finansdirektör (CFO)
Född 1980. Anställd 2008.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare arbetat med Corporate Finance
på Nordea Bank och Leveraged Finance på Royal Bank of Scotland (RBS).
Utbildning: Civilekonomexamen vid London School of Economics and Political Science (LSE).
Aktieinnehav i Opus: 0
Antal teckningsoptioner i Opus: 4 995 000 (privat utställda)

Lothar Geilen

Henrik Wagner Jörgensen

Henrik Wagner Jörgensen, affärsenhetschef Europa.
Född 1961. Anställd 2007.
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör EWJ Teknik A/S
och Autek A/S, tidigare ägare av och styrelseordförande för EWJ
Teknik A/S, Autek A/S och EWJ Svenska AB.
Utbildning: 4-årig utbildning som elektroniktekniker.
Aktieinnehav i Opus: 8 900 316, via HWJ Holding ApS
Antal teckningsoptioner i Opus: 2 829 159 (Optionsprogram 2007:1)
Styrelseledamöternas och de ledande befattningshavarnas kontorsadress är:
Opus Prodox AB (publ), Bäckstensgatan 11C, SE-431 49 Mölndal

Revisor
Lennart Persson, auktoriserad revisor
Född 1957. Auktoriserad revisor BDO Nordic Göteborg KB
samt medlem i FAR SRS (branschorganisation för revisorer och
rådgivare i Sverige)
Revisor i Opus sedan 2004, omvald 2008 för en period om 4 år.
Not. Aktie- och optionsinnehav är per 31 december 2008. Uppgifter om
innehav är inklusive bolag och närstående.

Jörgen Hentschel, affärsenhetschef Asien
Född 1963. Anställd 1990. Vice verkställande direktör,
utvecklingschef och affärsenhetschef Asien. Grundare av Opus
tillsammans med Magnus Greko.
Arbetslivserfarenhet: Grundade Opus år 1990 tillsammans
med bolagets VD och koncernchef Magnus Greko. Arbetat i
branschen sedan 1986.
Utbildning: Ingenjörsutbildning från Polhemsgymnasiet i Göteborg 1983.
Aktieinnehav i Opus: 14 734 327, via AB Kommandoran
(50 % ägande).
Antal teckningsoptioner i Opus: 0
Lothar Geilen, affärsenhetschef Nordamerika
Se styrelse.
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Automechanika 2008
I september 2008 genomförde Opus sin största internationella marknadsföringssatsning någonsin genom ett deltagande på Automechanika mässan i Frankfurt. Satsningen som kostade koncernen över 1 MSEK (vilket belastat
årets resultat) blev framgångsrik och Opus ledning räknar med att se effekter av denna satsning under de närmaste åren.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Opus Prodox AB (publ)
556390-6063, med säte i Göteborg, för räkenskapsåret 2008-0101 – 2008-12-31.
Verksamhet
Opus-koncernen verkar inom miljö- och säkerhetskontroll av
fordon. Koncernen utvecklar, producerar och säljer en bred
portfölj av produkter och tjänster till fordonsindustri,
bilprovningar och fordonsverkstäder på den globala marknaden.
Verksamhet finns idag i över 50 länder på samtliga kontinenter.
Bland Opus produkter finns avgasmätare, diagnosutrustning,
bromsprovare, hjulinställningsutrustning, automatiska testlinjer,
elektroniska körjournaler, fleet management-system samt system för trådlös bilprovning (så kallad Remote OBD). Inom
tjänsteområdet driver koncernen bland annat bilprovningsprogram åt myndigheter som valt att lägga ut detta på tredje
part, primärt i USA, samt tillhandahåller service och supporttjänster till kunder inom utrustningssidan. Opus produkter och
tjänster säljs på mer än 50 marknader globalt och koncernen har
cirka 170 medarbetare. Opus aktier är listade på First North,
Stockholmsbörsen.
Ägarförhållanden
Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 1 713. Största ägare
var vid räkenskapsårets utgång Magnus Greko och Jörgen
Hentschel (tillika VD och vice VD) via AB Kommandoran med 15
procent av röstetalet, följt av Lothar Geilen (affärsenhetschef
Nordamerika) med 9 procent och Pradeep Tripathi (säljare av
SysTech tillsammans med Lothar Geilen) med 7 procent av rösterna.
Väsentliga händelser under året
Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 144,5 MSEK
(66,5). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar blev 17,8
MSEK (6,0) och resultatet efter skatt blev 5,2 MSEK (3,7).
Den 9 april 2008 offentliggjorde Opus att avtal tecknats om att
förvärva SysTech International i USA för USD 37,8 miljoner
(cirka 226 MSEK vid förvärvstidpunkten), jämte eventuell
tilläggsköpeskilling. Genom förvärvet av SysTech International
blir Opus en konkurrenskraftig leverantör av kompletta system
för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Förvärvet av SysTech
finansierades via en riktad emission till säljarna av SysTech om
sammanlagt 20 000 000 aktier för en teckningskurs om 3,0 kronor per aktie, sammanlagt 60,0 MSEK, en riktad emission till
Resultat och ställning
Koncernen
TSEK
2008
Omsättning
144 536
EBITDA
17 760
Resultat efter
finansiella poster
3 931
Årets resultat
5 228
Balansomslutning 419 137
Soliditet
71,6
Medelantal anställda
145

2007

2006

2005

2004

66 525
6 026

36 907
2 518

21 336
1 647

18 015
626

5 064
3 671
67 753
61,7
50

2 053
2 012
29 921
66,5
22

1 127
1 127
17 343
14,6
13

113
113
10 691
9,4
12

institutionella investerare om sammanlagt 21 125 000 aktier för
en teckningskurs om 2,0 kronor per aktie, sammanlagt 42,2
MSEK, en företrädesrättsemission om sammanlagt 105,3 MSEK
och banklån från Nordea om 55,0 MSEK (denominerat i USD).
Företrädesrättsemissionen gav befintliga aktieägare rätt att
teckna fem (5) nya aktier för sex (6) befintliga aktier i Opus till en
teckningskurs om 1,2 kronor per aktie. Emissionen övertecknades med 16 procent. Totalt emitterades 87 755 475 aktier och
bolaget tillfördes 105 306 570 kronor före emissionskostnader.
Likviden användes delvis för att amortera säljarreversen på 46,0
MSEK för SysTech förvärvet och bryggfinansieringen från Nordea
på 30,0 MSEK. SysTech konsoliderades i koncernen fr.o.m. den
30 april 2008.
Den 26 november 2008 undertecknade Opus en överenskommelse med Volvo Personbilar som innebär att Opus övertar
Bilmateriel AB:s (Bima) verksamhet med försäljning av verkstadsutrustning till såväl Volvohandeln som till fristående verkstadsföretag. Verksamheten omsätter på årsbasis cirka 100 MSEK
med god lönsamhet. Verksamheten övertogs fr.o.m. den 1 januari 2009 och innebar att Opus tog över 18 befintliga Volvo
anställda, befintligt kurant lager av verkstadsutrustning och reservdelar, befintlig orderbok och rätten att använda varumärket
Bima i kombination med varumärket Opus.
Under 2008 inleddes arbetet med att förbereda bolaget för ett
listbyte till OMX Smallcap. Under det gånga året har både kostnader (cirka 2 MSEK) och tid lagts ner på projektet. Bolagets
styrelse har för avsikt att fortsätta projektet och fullfölja
omlistningen under 2009 om situationen i koncernen och den
finansiella marknaden generellt inte gör det olämpligt.
Affärsenheter
Opus-koncernen har under året styrt verksamheten via tre
affärsområden baserat på produkt- och tjänstekategori, nämligen
Automotive Test Equipment, Vehicle Inspection Systems och
Fleet Management & Telematics. Styrelsen och bolagets ledning
har löpande under året utvärderat den interna styrningen och
valt att inför 2009 genomföra förändringar till hur verksamheten
styrs och följs upp.
Under 2009 kommer verksamheten istället att vara uppdelad i
tre geografiska affärsenheter, baserat på koncernens legala enheter, med varsin affärsområdeschef. Redovisning till koncernledning, styrelse samt till aktiemarknaden och övriga externa intressenter kommer att ske i enlighet med den nya indelningen. De
nya affärsenheterna är därmed: Europa, Nordamerika och Asien.

Moderbolaget
TSEK

2008

2007

2006

2005

2004

Omsättning
44 180
EBITDA*
-3 724
Resultat efter
finansiella poster
356
Årets resultat
2 956
Balansomslutning 259 644
Soliditet
95,2
Medelantal anställda
19

38 634
2 204

36 908
2 541

21 336
1 647

18 015
626

1 811
952
53 860
72,6
19

2 075
2 034
29 942
66,5
22

1 127
1 127
17 343
14,6
13

113
113
10 691
9,4
12

* Moderbolaget har under 2008 belastats med engångskostnader relaterat till det planerade listbytet till OMX om cirka 2,0 MSEK.
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Organisation
De övergripande målen för koncernens arbete med personalfrågor är att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Årliga utvecklingssamtal utgör en viktig del
av detta arbete. Koncernen arbetar även med att vid nyanställningar försöka att attrahera flera kvinnor även om Opus bransch
traditionellt är mansdominerad. Koncernen har en jämställdhetspolicy. Koncernledningen omorganiserades under 2008 och
består fortsatt av fem personer. I och med den nya organisationsformen har delar av personalen fått nya ansvarsområden. Det
genomsnittliga antalet anställda uppgick till 145 (50).
Förändringar i styrelse och koncernledning
Den 20 november 2008 invaldes Märtha Josefsson som ny styrelseledamot i Opus. Beslutet fattades vid en extra bolagsstämma.
Vidare har styrelseledamöterna Jörgen Hentschel och Henrik
Wagner Jörgensen valt att lämna bolagets styrelse. Denna förändring av styrelsen är en del av förberedelsen inför en börsnotering på OMX och en åtgärd för att utifrån noteringskraven
anpassa styrelsens sammansättning efter kraven om oberoende i
förhållande till bolaget och bolagets ledning. Styrelsen består
därmed av Bertil Engman, Göran Nordlund (styrelsens ordförande), Jan-Crister Persson, Lothar Geilen (affärsenhetschef
Nordamerika) och Märtha Josefsson.
Opus VD och koncernchef utsåg under året en ny koncernledning. Koncernledningen består därmed av Magnus Greko (VD
och koncernchef), Tomas Jonson (finansdirektör (CFO)), Jörgen
Hentschel (vice VD, utvecklingschef och affärsenhetschef Asien),
Lothar Geilen (affärsenhetschef Nordamerika) och Henrik Wagner Jörgensen (affärsenhetschef Europa).
Styrelsens förslag till riktlinjer
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare avseende 2009 innebär i huvudsak att löner och
övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga.
Ersättningen skall utgöras av en fast och en rörlig del. Den fasta
delen utgörs av lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner,
t ex bilförmån. Den rörliga delen avser bonus. Den rörliga delen
skall vara baserad på resultatutveckling eller andra på förhand
mätbara fastställda mål. Den rörliga delen skall som huvudregel
vara maximerad och inte överstiga 50 procent av den fasta ersättningen. Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga och
som huvudregel vara premiebaserade. Inga avgångsvederlag till
ledande befattningshavare skall utgå. Styrelsen skall äga rätt att
frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.
Organisatorisk struktur
Ledningen i Opus har tillsammans med bolagets styrelse utvecklat ett lönsamhetsprogram för koncernens europeiska verksamheter. Programmet genomförs för att ta till vara kostnadssynergier mellan verksamheterna och ta koncernen mot dess
finansiella målsättning om en genomsnittlig EBITDA marginal
överstigande 20 procent. Planen genomförs under 2009.
Produktutveckling och utvecklingsutgifter
Vidareutveckling av befintliga produkter och utveckling av nya
teknologier och utrustning är ett prioriterat område för Opus

och en viktig komponent för att uppnå koncernens tillväxt- och
lönsamhetsmål. Utvecklingen av nya teknologier och utrustning
är huvudsakligen sammanhängande med specifika kundprojekt,
där kunden lagt en order för ett avtalat antal enheter och där
Opus sedan ansvarar för att utveckla teknologin och utrustningen.
Det förekommer även att kunder finansierar vissa utvecklingsprojekt utan att åtaga sig att beställa den slutgiltiga produkten. Under
2008 uppgår koncernens kostnader för aktiverade utvecklingsarbeten till 2,0 MSEK (2,4). Investeringarna används till att vidareutveckla befintliga produkter, exempelvis för att anpassa produkten för
specifika kundkrav, förbättra kostnadsstrukturen, utöka användningsområdet samt förbättra prestanda. Investeringarna används
även för utveckling av nya teknologier, som exempelvis utvecklingsprojektet av trådlös bilprovning (så kallad Remote OBD).
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Opus verksamhet fordrar i allt större utsträckning investeringar i
materiella anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar
utgörs i huvudsak av maskiner, kontorsinventarier och andra
tekniska anläggningar. Investeringarna i dessa anläggningstillgångar uppgick till 2,8 MSEK (0,7) för året, exklusive de materiella anläggningstillgångar som tillkom genom rörelseförvärv.
Rättsliga processer
Opus är, förutom vad som redogörs för nedan, inte part i något
rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som har eller nyligen
haft betydande effekter på koncernens finansiella ställning eller
lönsamhet. Opus styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle uppstå.
SysTech är instämt vid amerikansk domstol för patentintrång.
Den risk som är förknippad med denna stämning, liksom eventuellt tillkommande krav från tredje man, har reglerats i avtalet om
förvärvet. Säljarna har påtagit sig ansvar för att täcka eventuell
skada överstigande USD 70 000 som kan uppstå i anledning av
påstått intrång, liksom ansvar för tredjemansskada.
Miljö
Opus arbetar aktivt med miljöfrågor och miljöarbetet utgår från
gällande lagstiftning, lokala krav, företagskrav samt specifika
kundkrav. Några inslag i det fortlöpande miljöarbetet är energibesparande åtgärder, säkrare hantering av kemiska produkter
samt åtgärder för att öka återanvändning och minimera avfall.
Opus har en miljöpolicy.
Kvalitet
I Opus affärsidé ligger att koncernen skall tillverka
användarvänliga produkter med hög kvalitet. Opus kvalitetssystem skall stödja utvecklingen av företaget och dess medarbetare. Det skall präglas av hög kompetens, personligt ansvar och
ett stort engagemang. Det övergripande målet med Opus kvalitetsarbete är att varje leverans sker utifrån avtalade villkor och
att kunders krav och förväntningar blir tillgodosedda. Opus
arbete skall alltid medföra att kunder behåller förtroendet för
koncernen som leverantör. Kvalitetsarbetet är på ett naturligt
sätt integrerat i koncernens arbetsprocesser med målsättning att
göra rätt från början och ständigt arbeta med förbättringar.
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Förvaltningsberättelse
Transaktioner och avtal med närstående
Verksamheten i Danmark bedrivs i förhyrda lokaler och med
HWJ Holding ApS som hyresvärd. Hyresgäst är Opus dotterbolag EWJ Teknik A/S. HWJ Holding ApS är större aktieägare i
Opus och Henrik Wagner Jörgensen, ägare till HWJ Holding ApS,
är också affärsenhetschef Europa. Hyra för verksamhetsåret
2008 uppgick totalt till 0,6 MDKK (0,4).
Kassaflöden, investeringar och ekonomisk ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,6
MSEK (-12,3). Rörelsekapitalet har ökat med 14,3 MSEK (18,1)
under året. Investeringarna för helåret uppgick till 5,3 MSEK
(5,0) exklusive förvärv av dotterbolag. I slutet av perioden hade
Opus likvida medel om 5,9 MSEK (4,0), samt outnyttjade krediter om 5,3 MSEK (2,6), därmed hade koncernen totalt 11,2
MSEK (6,6) till sitt förfogande den 31 december 2008. Soliditeten var 71,6 procent vid årets slut att jämföras med 61,7 procent
vid årets början.
Utdelning och finansiella mål
I samband med förvärvet av SysTech i april 2008 fastställde styrelsen nya finansiella mål.
Opus finansiella mål:
• Genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 30-40 procent under den kommande treårsperioden (2009-11), genom
organisk tillväxt och förvärv
• Omsättning om 500 MSEK senast år 2012
• Genomsnittlig rörelsemarginal före av- och nedskrivningar
(EBITDA) överstigande 20 procent under den kommande
treårsperioden (2009-11).
Opus strävar efter att lämna utdelning i en utsträckning som
möjliggör såväl fortsatta förvärv som betydande organisk tillväxt.
Med hänsyn till koncernens tillväxtambitioner är det styrelsens
bedömning att någon utdelning inte kan föreslås/lämnas för den
kommande treårsperioden (2009-11).
Finansiell översikt
Redovisning sker i de olika ekonomiska rapporterna med kvartalsvis utveckling:
• resultaträkning,
• balansräkning,
• kassaflödesanalys,
• eget kapital,
• kvartalen i sammandrag, och
• fem år i sammandrag
Kvartalsrapporter
Styrelsen har beslutat om följande datum för finansiell rapportering under 2009:
• 27 augusti 2009, Delårsrapport kvartal 2, 2009
• 26 november 2009, Delårsrapport kvartal 3, 2009
• 25 februari 2010, Bokslutskommuniké för 2009
Risker
Opus Prodox AB (publ) och de i Opus-koncernen ingående
företagen är genom sina verksamheter utsatta för risker av både
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finansiell karaktär och rörelsekaraktär, vilka bolagen själva kan
påverka i större eller mindre omfattning. Inom bolagen pågår
kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker
samt bedöma hur dessa ska hanteras.
Finansiella risker
Finansiell riskhantering
Styrelsen har i Opus finanspolicy fastställt olika ramar och vilka
risker som får tas. Riskhanteringen syftar till att identifiera, kvantifiera och reducera, alternativt eliminera risker. Opus finanspolicy anger ramar för hur olika typer av finansiella risker ska
hanteras samt definierar den riskexponering med vilken verksamheten ska bedrivas. Huvudinriktningen är att eftersträva en
låg riskprofil till en skälig kostnad. Opus Prodox AB (moderbolaget) har det övergripande ansvaret för koncernens finansfrågor.
Genom centralisering och samordning uppnås väsentliga skalfördelar avseende erhållna villkor för finansiella transaktioner och
finansiering.
Valutarisk
Opus är utsatt för valutarisk genom främst exportförsäljning
(transaktionsrisk) i Europa och vissa andra länder samt konvertering av nettoresultat och nettotillgångar från utländska dotterbolag i Danmark (DKK), USA (USD) och Asien (HKD och CNY)
(omräkningsrisk). Enligt Opus finanspolicy fattas beslut avseende
säkring av omräkningsrisker av styrelsen. Vid nettoinvesteringar i
utländsk valuta ska omräkningsrisker övervägas
I samband med förvärvet av SysTech ökade exponeringen i
dollar och därmed omräkningsrisken i koncernen. Som ett led att
minska exponeringen upptogs en del av finansieringen av förvärvet i amerikanska dollar. Opus har även extern finansiering i
danska kronor för att minska nettoexponeringen i den danska
verksamheten som förvärvades under 2007. Totalt uppgår externa lån i utländsk valuta vid utgången av 2008 till 10,3 MUSD
och 4,8 MDKK. Koncernen har inte gjort några ytterligare
säkringar under året, genom exempelvis terminer och/eller
optioner, för att reducera omräkningsexponeringen.
Opus har transaktionsrisk i utländska valutor då koncernen har
en nettoexponering i SEK, EUR, USD, DKK, GBP, HKD och
CNY. Opus vidtar i vissa fall åtgärder för att minska
transaktionssrisken, detta om risken anses vara väsentlig och
kostnaden för att begränsa risken anses vara skälig. Vanligast
förekommande instrument för att begränsa valutarisken är
valutaklausuler och försäljning/köp av valuta på termin (valutakontrakt). Åtgärderna kan förekomma i kombination.
Under 2008 valde Opus att säkra en summa USD efterföljande
förvärvet av SysTech vilka inte utnyttjades och därmed realiserades under året till en vinst. Vinsten uppgick för året till cirka 3,3
MSEK.
Ränterisk
Med ränterisker avses risken att nettoresultatet påverkas till följd
av förändringar i det allmänna ränteläget. Eftersom koncernen
inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar är intäkter
och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt
oberoende av förändringar i marknadsräntorna. Koncernens
ränterisk uppstår genom dess upplåning. Koncernen försöker

hantera ränterisken i upplåningen genom vissa räntesäkringar.
Ränterisken hanteras främst genom att använda ränteswappar
som omvandlar rörlig ränta till fast ränta. Ränteswapparna innebär att Opus kommer överens med andra parter (kreditinstitut)
att, vanligtvis per kvartal, utväxla skillnaden mellan räntebelopp
enligt fasträntekontrakt och det rörliga räntebeloppet.
Finansierings- och likviditetsrisk
Finansierings- och likviditetsrisken definieras som risken för att
finansiering av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla.
Om Opus utveckling avviker från den planerade utvecklingen
kan det inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation då
nytt kapital måste anskaffas. Det kan inte garanteras att ytterligare kapital kan anskaffas på villkor som är gynnsamma för Opus
aktieägare, eller att sådant kapitaltillskott, om det anskaffas, är
tillräckligt för att fullfölja Opus strategi. I det fall Opus misslyckas
med att anskaffa nödvändigt kapital i framtiden, kan Opus fortsatta verksamhet ej garanteras.
Risken för likviditetsbrist minimeras genom en god likviditetsplanering och en bra relation med koncernens huvudbank. Löpande tillgång till lånefinansiering från banker har dock under
2008 blivit besvärligare och osäkerheten till följd av att den allmänna bankkrisen har ökat under året. Vidare har även
likviditetsplaneringen blivet svårare och mer osäker då kunders
betalningsbeteende har ändrats till följd av det rådande ekonomiska klimatet. Opus ser att fler kunder dröjer med betalningarna
vilket koncernen försöker minimera genom strikta påminnelserutiner och uppföljningar.
Kredit- och motpartsrisk
Kredit- och motpartsrisker innebär risk för att motparten inte
fullgör sina åtaganden, vilket leder till en förlust för Opus. Denna
risk begränsas genom att, vid i första hand större affärer, kontrollera motpartens betalningsförmåga och eventuellt kräva säkerheter alternativt förskottsbetalning. Koncernen har en stor kundexponering mot statliga bolag samt välrenommerade bolag där
kreditrisken bedöms vara låg. Det kan dock inte uteslutas att
någon av Opus motparter inte fullgör sina åtaganden gentemot
koncernen, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Opus
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Kreditrisken avseende finansiella tillgångar regleras i finanspolicyn. Risken minimeras bland annat genom att placeringar
begränsas till räntebärande papper med låg risk och hög likviditet
samt genom begränsningar av dels det belopp som maximalt får
placeras hos en viss motpart, dels i deras kreditbetyg.
Opus har under de senaste åren haft mycket små kreditförluster. Under 2008 och 2007 hade Opus inga bekräftade
kundförluster. Under året har dock flera av Opus kunder, till följd
av det rådande ekonomiska klimatet, förhandlat om längre
kredittider. Opus måste i dessa situationer göra en avvägning
mellan kreditrisk, likviditetsrisk och orderrisk.
Aktierelaterade risker
En potentiell investerare i Opus bör iaktta att en investering i
bolagets aktie är förknippad med risk och att det inte finns några
garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling.
Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer utöver

I april 2008 konsoliderades SysTech i Opus-koncernen. På bilden syns till
vänster SysTechs VD Lothar Geilen och Opus koncernchef Magnus Greko.

utvecklingen av bolagets verksamhet och som står utanför bolagets kontroll. Sådana faktorer är bland annat det allmänna
konjunkturläget, marknadsräntan, alternativa avkastningsmöjligheter, kapitalflöden samt politisk osäkerhet. Trots att bolagets verksamhet utvecklas positivt föreligger det således risk att
en investerare vid avyttringstillfället gör en kapitalförlust.
Verksamhets- och branschrelaterade risker
Priser på insatsvaror
Opus verksamhet är beroende av vissa insatsvaror såsom
elektronikkretsar och systemkomponenter med hög komplexitet. Trots Opus arbetar med interna inköpsförbättringar kan
Opus inte kontrollera alla faktorer som påverkar prissättningen
av de insatsvaror som koncernen är beroende av.
Prisutveckling
På den konkurrensutsatta marknaden som Opus verkar är prispress att naturligt inslag. För att hantera denna arbetar Opus
såväl med att reducera kostnader och att öka värdet för kunden
genom att utveckla nya produkter och teknologier.
Konjunkturkänslighet
Opus påverkas av förändringar i den globala konjunkturen, vilket
har effekt på nivån av investeringar inom dess olika verksamheter. En svag konjunktur i Sverige eller internationellt kan komma
att medföra lägre marknadstillväxt för koncernens produkter och
tjänster än vad som förväntas. Efterfrågemönstret påverkas av
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ett antal allmänna faktorer utanför Opus kontroll, bland annat av
räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivåer, skatter,
offentliga finanser och investeringsplaner, lokala marknadsförutsättningar, andra ekonomiska faktorer, övriga branschers investeringsplaner och osäkerheter om framtida ekonomiska utsikter.
Konjunkturberoendet reduceras i viss mån av att Opus försäljning är fördelad på ett antal olika kundgrupper inom både privat
näringsliv och offentlig sektor samt på flera geografiska marknader. Vidare är koncernens långa bilprovningskontrakt i USA en
stabiliserande faktor för koncernen samt att bilprovning i många
länder är lagstiftat.
Storleken på fordonsflottan
Opus kunder är bland andra centraliserade och decentraliserade
bilprovningsverkstäder runt om i världen. Bilprovningsverkstädernas behov av utrustning styrs i stor utsträckning av
fordonsflottan på den lokala marknaden.
Konkurrensutsatt marknad
Opus långsiktiga tillväxt och vinst är beroende av dess förmåga
att fortsätta utveckla produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga kvalitets- och prismässigt. Om inte Opus klarar av att i
fortsättningen utveckla och sälja konkurrenskraftiga produkter
och tjänster kan koncernens resultat och finansiella ställning
påverkas negativt. I dagsläget är Opus utsatt för betydande konkurrens både på den nordiska och internationella marknaden. De
huvudsakliga konkurrenterna återfinns i form av tyska, engelska,
italienska, franska och amerikanska bolag.
Internationell affärsverksamhet
Opus bedriver verksamhet i mer än 50 länder, varav flera länder
är under stark utveckling och omvandling mot marknadsekonomi. Opus är därmed utsatt för sådana risker som följer av
internationell affärsverksamhet såsom handelspolitiska beslut i
form av införande eller utökande av tullar på koncernens marknader, vilket skulle väsentligen kunna störa Opus. Därutöver
finns det skillnader i regelverk mellan olika länder, begränsat
rättsligt skydd för immateriella rättigheter i vissa länder, olika
redovisningsstandarder och skattesystem, skiftande betalningsvillkor mellan olika länder och risk för politisk instabilitet.
Nyckelpersoner
Opus är för sin verksamhet beroende av ett antal nyckelpersoner i ledande befattningar. Dessa personer bidrar med hög
kompetens och lång erfarenhet, vilket är viktigt för utvecklingen
av Opus verksamhet. Om en eller flera av dessa nyckelpersoner
lämnar Opus skulle det kunna ha en negativ inverkan på koncernens verksamhet och resultat.
Beroende av ett fåtal projekt och kunder
I dagsläget har Opus avtal med ett tiotal större kunder på den
amerikanska marknaden. Dessa kontrakt är långsiktiga och en
uppsägning är förknippad med både direkta och indirekta kostnader för kunden. I det fall Opus ändå skulle förlora ett eller flera av
dessa kontrakt kan detta ha en betydande negativ inverkan på
koncernen.
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Politiska beslut
Efterfrågan på Opus produkter och tjänster är till viss del beroende av en fortsatt politisk vilja att minska och kontrollera avgasutsläpp från fordon. Det kan inte uteslutas att denna vilja av en
eller annan orsak förändras på vissa marknader. Ej heller kan det
uteslutas att statsmakten på vissa marknader strävar efter en helt
inhemsk eller statsägd kontroll på denna typ av produkter. Opus
kan även påverkas av politiska beslut som generellt påverkar
marknaden såsom exempelvis subventioner vilka gynnar konkurrerande teknologier.
Ny teknik
För produkterna och tjänsterna inom emissionskontroll av fordon finns en risk att marknaden kan minska i takt med att
fordonens inbygga kontrollfunktioner blir mer avancerade. Om
behovet för efterkontroll av avgasutsläppen minskar påverkar
detta behovet för mätutrustning på kontrollstationer och
fordonsverkstäder negativt. Opus har dock uppmärksammat
denna risk, varför satsningen på den nya teknologin för trådlös
bilprovning (så kallad Remote OBD) genomförts. På längre sikt
kan nuvarande motorteknik komma att ersättas med ny teknik
som exempelvis bränsleceller vilka minimerar avgasutsläpp. En
sådan utveckling skulle kunna leda till minskad efterfrågan på
Opus produkter och tjänster inom miljökontroll av fordon.
Garantiåtaganden
Opus har garantiåtaganden gentemot vissa kunder. Det kan inte
uteslutas att de avsättningar som gjorts i den löpande förvaltningen för sådana åtaganden visar sig ej vara tillräckliga.
Försäkringsrisker
Opus har ett samordnat program för försäkringar. Tillsammans
med extern expertis utarbetas en policy för vilka försäkringar
som ska finnas, belopp samt fördelning av risk mellan moderbolag och dotterbolag.
IT-infrastruktur
Opus är beroende av en effektiv IT-infrastruktur i dess verksamhet. Svårigheter med att underhålla, uppgradera och integrera
dessa system kan leda till ett försämrat renommé bland kunder,
ökade kostnader och minskad lönsamhet.
Skatterisker
Opus verksamhet, inklusive transaktioner mellan koncernbolag,
bedrivs i enlighet med Opus tolkning av gällande skattelagar och
skattemyndigheters krav. Det kan inte generellt uteslutas att
Opus tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller av berörda
myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis är
felaktig, eller att sådana regler ändras, eventuellt med retroaktiv
verkan. Bolag i koncernen kan bli föremål för skatterevision.
Förvärvet av SysTech genomfördes i två steg där immateriella
rättigheter lades i ett bolag utanför USA och den övriga rörelsen
i ett USA-registrerat bolag. När Opus i framtiden säljer och
utnyttjar de immateriella rättigheterna blir denna försäljning ej
beskattningsbar i USA. Opus har vidtagit nödvändiga undersökningar för att säkerställa att detta är i enlighet med respektive
lands skattelagsstiftning.

Årsstämma
Årsstämma äger rum onsdagen den 27 maj, 2009, kl. 19.00 på
Elite Park Avenue Hotel (Taube salen), Kungsportsavenyn 36-38,
SE-400 15 Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl
18.00.
Moderbolaget
Opus Prodox ABs (publ) utvecklar, producerar och säljer utrustning för miljö- och säkerhetskontroll inklusive efterföljande
service och support. Vidare utgörs verksamheten av vissa
koncerngemensamma funktioner såsom affärsutveckling, förvärv,
finansiering, styrning och analys samt ägande och viss finansiering
av dotterbolagen. Moderbolaget har under verksamhetsåret
2008 fakturerat management fee till dotterbolagen som en ersättning för utförda tjänster. Management fee uppgår för året till
totalt 0,8 MSEK (0,0).
Moderbolaget hade i medeltal 19 (19) anställda. Omsättningen
för helåret uppgick till 44,2 MSEK (38,6). Resultatet efter skatt
blev för helåret 3,0 MSEK (1,0). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 MSEK (0,7). Likvida medel uppgick
vid periodens utgång till 0,9 MSEK (2,2).
Moderbolaget har under 2008 erhållit koncernbidrag på 2,9
MSEK (0,0).
Förslag till disposition beträffande bolagets resultat
Moderbolaget
Till bolagsstämmans behandling står följande medel:
Överkursfond
229 251
Fond för verkligt värde
4 285
Erhållna koncernbidrag
2 867
Skatteffekt av koncernbidrag
-803
Balanserat resultat
3 919
Årets resultat
2 956
Tusental kronor
242 475
Med tanke på Opus tillväxtplaner har styrelsen beslutat att
föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2008.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets fria
medel disponeras enligt följande:
Att utdelas till aktieägarna
(193 062 046 aktier á 0:00)
0
Att balanseras i ny räkning
242 475
Tusental kronor
242 475
Förväntad framtida utveckling
Inom utrustningssidan märktes en nedgång av försäljningen
under andra halvåret 2008. Den svagare försäljningen antas bero
på oron i världsekonomin som medfört att kunderna blivit försiktigare med investeringar. Slutkunderna inom denna verksamhet
är till viss del bilåterförsäljare som drabbas när bilförsäljningen
rasar. Samtidigt förväntas bilägare i större utsträckning reparera
sina bilar vilket kan leda till ökad efterfrågan på utrustning och i
viss mån kompensera den förväntade nedgången. De olika marknaderna ger mycket varierande signaler inför 2009 men avmattningen på utrustningssidan beräknas bestå samtidigt som viss
kompensation kan erhållas genom en del nya kunder och mark-

nader som Opus erhållit under Automechanika mässan i september 2008.
För att möta den minskade efterfrågan har Opus ledning initierat ett lönsamhetsprogram för koncernens europeiska verksamheter. Organisationsförändringarna görs för att ytterligare förbättra koncernens lönsamhet och ta gruppen mot dess finansiella
mål.
Fr.o.m. den 1 januari 2009 ingår Opus Bima AB (fd Bima
verkstadsutrustning) i koncernen. Opus ledning har gjort en
försiktig budget för 2009 och Opus Bima förväntas bidra positivt
till resultatet under året.
Inom systemsidan där bolaget bedriver bilprovning främst i
USA, märks ingen nedgång trots turbulensen på de amerikanska
finansmarknaderna. Verksamheten är stabil och konjunkturokänslig. Det är även ledningens bedömning att skiftet till en
demokratisk president kommer ha positiv påverkan på utökade
miljösatsningar och miljökontroller i USA.
I övrigt lämnar Opus inga prognoser.
Händelser som inträffat efter perioden utgång
Opus koncentrerar sin europeiska verksamhet
Den 27 april 2009 meddelade Opus att man initierar ett
lönsamhetsprogram för koncernens europeiska verksamheter.
Organisationsförändringarna görs för att ytterligare förbättra
koncernens lönsamhet och ta gruppen mot dess finansiella mål.
Programmet förväntas ge positiv effekt på Opus vinst per aktie
från och med slutet av 2009.
Ledningen i Opus har tillsammans med bolagets styrelse utvecklat ett lönsamhetsprogram för koncernens europeiska verksamheter. Programmet genomförs för att ta till vara
kostnadssynergier mellan verksamheterna och ta koncernen mot
dess finansiella målsättning om en genomsnittlig EBITDA marginal överstigande 20 procent.
Planen kommer att implementeras omgående och omfattar i
korthet:
• Koncernens verksamhet i Danmark flyttas till huvudkontoret i
Mölndal, Sverige, där Opus redan har lediga kontors- och
produktionsutrymmen för att inrymma den danska verksamheten. Betydande skalfördelar förväntas kunna realiseras när
verksamheterna slagits ihop. Kvar i Danmark blir endast
försäljning och service mot den lokala marknaden, via externa
partners eller genom eget bolag.
• Ytterligare tillverkning av produkter flyttas till koncernens
fabrik i Kina och andra lågkostnadsländer för att ytterligare
förbättra bruttomarginalerna inom utvalda produktsortiment.
• Serviceverksamheterna på den svenska marknaden integreras
för att utnyttja identifierade skalfördelar.
Lönsamhetsprogrammet förväntas reducera den totala
kostnadsmassan i den europeiska verksamheten med cirka 10-15
procent jämfört med 2008 års nivå. Flytten av den danska verksamheten till Sverige påbörjas omgående och det är ledningens
avsikt att detta skall vara färdigt till den 1 augusti 2009. Arbetet
med de övriga delarna i programmet kommer att fortgå löpande
under året.
Förändringar i räkenskaperna för Opus Prodox AB (publ)
I samband med färdigställandet av årsredovisningen för 2008

Årsredovisning 2008 Opus Prodox AB (publ)

31

31

Förvaltningsberättelse
valde Opus Prodox AB (publ) att genomföra ett antal korrigeringar till 2008 års räkenskaper. Korrigeringarna gav upphov till
följande förändringar på utvalda resultat- och balansposter för
helåret 2008:
• Årets resultat ökade från 4,5 till 5,2 MSEK
• Vinst per aktie ökade från 0,03 till 0,04 kronor per aktie
(före och efter utspädning)
• EBITDA (Rörelseresultat före av- och nedskrivningar) reducerades från 20,0 till 17,8 MSEK (EBITDA-marginalen ned från
13,8 % till 12,3 %)
• Balansomslutningen ökade från 376,8 till 419,1 MSEK
• Eget kapital ökade från 259,0 till 300,0 MSEK (soliditeten
ökade från 68,8 % till 71,6 %)
Korrigeringarna till resultatet är huvudsakligen en följd av
ändrade redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar
samt justeringar relaterat till förvärvet av SysTech International
som genomfördes i april 2008. Justeringarna till balansräkningen
hänför sig huvudsakligen till omräkningsdifferenser relaterat till
de amerikanska dotterbolagen som underskattats i bokslutskommunikén för 2008 och som stärker det egna kapitalet med
cirka 41 MSEK.
Opus startar bilprovningsprogram i Bermuda
Den 15 april 2009 meddelade Opus att Bermuda Emissions
Control, Ltd. och dess partner, SysTech International LLC, ett
helägt dotterbolag till Opus, har påbörjat miljö- och säkerhetskontroller av fordon i tre nya bilprovningsstationer i Bermuda.
Under programmets första dag inspekterades 184 fordon och
cirka 80 procent blev godkända.
Opus vinner kontrakt i USA för trådlös bilprovning och datahantering
Den 2 april 2009 meddelade Opus att bolagets helägda dotterbolag, SysTech International LLC, tilldelats ett kontrakt med
Davis County Health Department, Utah, för att tillhandahålla ett
datahanterings- och rapporteringssystem för delstatens
bilprovningsprogram samt att etablera ett pilotprogram för
trådlös bilprovning (Remote OBD). Ordervärdet offentliggjordes
inte på grund av konkurrensskäl. Kontraktet utlöste ingen
tilläggsköpeskilling till säljarna av SysTech.
Opus vinner support och servicekontrakt i USA
Den 16 mars 2009 meddelade Opus att bolagets helägda dotterbolag, SysTech International LLC, tilldelats ett support och
servicekontrakt av delstaten Louisiana för Baton Rouge området
i en konkurrensutsatt upphandling. Kontraktet är av stort strategiskt värde för framtida kommande upphandlingar i regionen.
Kontraktet löper om ett år med möjlighet till två förlängningar om
ett år vardera. Ordervärdet offentliggjordes inte på grund av konkurrensskäl. Kontraktet utlöste ingen tilläggsköpeskilling till säljarna av SysTech.
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Koncernens resultaträkning
2008-01-01
2008-12-31

2007-01-01
2007-12-31

1
2

143 522
1 014
144 536

66 448
77
66 525

10, 12
3, 4
5

-56 557
-27 081
-43 138
-126 776

-36 622
-8 050
-15 827
-60 499

17 760

6 026

-13 736

-470

4 024

5 556

5 622
-5 715
-93

194
-686
-492

3 931

5 064

1 297

-1 393

Årets resultat

5 228

3 671

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

5 228

3 671

143 783 163
143 783 163

59 872 918
59 872 918

0,04
0,04

0,05
0,05

KSEK
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Not

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
Av- och nedskrivningar

10, 11

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

6
7

Resultat efter finansiella poster
Akutell Skatt / Uppskjuten skatt

Antal aktier i genomsnitt, före utspädning
Antal aktier i genomsnitt, efter utspädning
Resultat per aktie före utspädning (kr)
Resultat per aktie efter utspädning (kr)

8

9
9
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Koncernens balansräkning
KSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för produktutveckling
Patent, programvaror och system
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, maskiner och andra tekniska anläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

Not

2008-12-31

2007-12-31

10
10
10

6 523
83 299
202 577
292 399

6 958
0
11 671
18 629

11
11

35 804
17 360
53 164

0
2 327
2 327

0
299
1 331
1 630

143
0
0
143

347 193

21 099

12
12

34 775
24
34 799

22 466
0
22 466

13

21 239
5 120
4 893
31 252

17 047
2 339
791
20 177

5 893

4 011

71 944

46 654

419 137

67 753

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror
Förskott till leverantör
Summa vaulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

34 Årsredovisning 2008 Opus Prodox AB (publ)

14

17

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Säkringsreserv
Omräkningsreserv
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatt
Garantiavsättning
Avsättning för pensioner
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Not

2008-12-31

2007-12-31

15

3 861
229 250
-603
54 792
7 488
5 228
300 016

1 284
33 036
0
27
3 817
3 671
41 835

18
18
18

217
700
20
937

237
0
0
237

16, 20
19, 20

10 107
63 020
73 127

5 500
4 106
9 606

20
21

17 249
13 512
418
6 170
7 708
45 056

1 388
8 329
1 518
2 823
2 017
16 075

419 137

67 753

42 909

10 679

22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

23
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Koncernens kassaflödesanalys
KSEK
Rörelseresultat
Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Betald ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före bindning i rörelsekapital

Not

2008-01-01
2008-12-31
5 228

2007-01-01
2007-12-31
5 556

6
7
8

15 885
5 622
-5 715
-173
20 847

1 945
194
-686
-1 156
5 853

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av kundfordringar
Ökning (-)/Minskning (+) av övriga fordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

12
13

-6 004
4 235
-6 196
-6 328
-14 293
6 554

-13 876
-10 871
-877
7 538
-18 086
-12 233

24
10
11

-237 657
-2 002
-2 800
-156
-355
0
-242 970

-11 671
-2 944
-1 920
-143
0
21
-16 657

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Återbetalning av aktieägartillskott
Förändring av kortfristig finansiell skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

198 791
59 767
-16 659
0
-3 141
238 758

19 216
7 271
0
-999
851
26 339

Förändring likvida medel
Likvida medel vid årets ingång
Omräkningsdifferens
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansverksamheten
Likvida medel vid årets utgång

4 011
-460
6 554
-242 970
238 758
5 893

6 535
27
-12 233
-16 657
26 339
4 011

Investeringverksamheten
Förvärv av dotterbolag
Aktiverade utvecklingskostnader
Förvärv av materiella anläggningtillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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10
11

17

Koncernens förändring i eget kapital
2008
KSEK

Eget kapital 2008-01-01
Omräkningsdifferenser,
periodens förändringar
Nyemission
Nyemissionskostnader
Säkring av nettoinvestering
Årets resultat
Eget kapital 2008-12-31

Reserver
Antal
utestående
aktier
64 181 571

Aktiekapital
1 284

128 880 475

2 577

Övrigt
tillskjutet
kapital
33 036

Summa
41 856

54 792

5 228
12 716

54 744
207 557
-8 766
-603
5 228
300 016

Omräknings
reserv
0

Balanserade
vinstmedel
4 795

Summa
19 899

27

21

27

-999
3 671
7 488

54 744
204 980
-8 766
-603
193 062 046

3 861

229 250

2007
KSEK

Eget kapital 2007-01-01
Omräkningsdifferenser,
periodens förändringar
Nyemission
Nyemissionskostnader
Återbetalt aktieägartillskott
Årets resultat
Eget kapital 2007-12-31

Säkringsreserv
0

Balanserade
vinstmedel
7 488

Omräknings
reserv
48

-603
Reserver

Antal
utestående
aktier
54 845 679

Aktiekapital
1 097

9 335 892

187

64 181 571

1 284

Övrigt
tillskjutet
kapital
14 007

Säkringsreserv
0

19 118
-89

33 036

0

48
19 305
-89
-999
3 671
41 835
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Moderbolagets resultaträkning
2008-01-01
2008-12-31

2007-01-01
2007-12-31

1, 2
3

43 284
896
44 180

38 583
51
38 634

10, 13
4, 5
6

-28 301
-8 598
-11 005
-47 904

-23 887
-4 032
-8 511
-36 430

-3 724

2 204

-362

-297

-4 086

1 907

4 773
-331
4 442

235
-331
-96

356

1 811

466

-466

822

1 345

2 134

-393

2 956

952

KSEK
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Not

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar*
Av- och nedskrivningar

11

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

7
8

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfond

19

Resultat före skatt
Akutell Skatt / Uppskjuten skatt
Årets resultat
* Moderbolaget har under 2008 belastats med engångskostnader
relaterat till det planerade listbytet till OMX om cirka 2,0 MSEK.
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9

Moderbolagets balansräkning
KSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för produktutveckling
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, maskiner och andra tekniska anläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

Not

2008-12-31

2007-12-31

10

5 959
5 959

6 408
6 408

11

1 093
1 093

1 320
1 320

12

191 634
38 157
1 331
231 122

17 504
0
0
17 504

238 174

25 232

13

10 870
10 870

10 018
10 018

14

5 537
2 116
1 625
403
9 681

9 110
5 419
1 276
585
16 390

919

2 220

21 470

28 628

259 644

53 860

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror
Summa vaulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

15

18
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Moderbolagets balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (193 062 046 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Not

2008-12-31

2007-12-31

16

3 861
850
4 711

1 284
850
2 134

Fritt eget kapital
Överkursfond
Fond för verkligt värde
Balanserad vinst
Erhållna koncernbidrag
Skatteffekt av koncernbidrag
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

229 251
4 285
3 919
2 867
-803
2 956
242 475

33 037
0
2 967
0
0
952
36 956

Summa eget kapital

247 186

39 090

19

0
0

466
466

17, 21
20, 21

3 260
0
3 260

903
3 875
4 778

21
22

0
4 532
1 050
300
234
3 082
9 198

1 300
4 843
0
370
1 259
1 754
9 526

259 644

53 860

76 983

7 150

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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24

Moderbolagets kassaflödesanalys
KSEK

2008-01-01
2008-12-31
-4 086
2 339

2007-01-01
2007-12-31
1 907
1 775

7
8
9

4 773
-331
0
2 695

235
-331
-23
3 563

13
14

-852
3 573
6 003
972
9 696
12 391

-1 428
-2 934
-4 136
707
-7 791
-4 228

-174 130
-1 509
-135
-33 891
-209 665

-17 504
-2 394
-741
0
-20 639

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Återbetalning av aktieägartillskott
Förändring av kortfristig finansiell skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

198 791
0
-1 518
0
-1 300
195 973

19 216
2 442
0
-999
763
21 422

Förändring likvida medel
Likvida medel vid årets ingång
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansverksamheten
Likvida medel vid årets utgång

2 220
12 391
-209 665
195 973
919

5 665
-4 228
-20 639
21 422
2 220

Not
Rörelseresultat
Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Betald ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före bindning i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av kundfordringar
Ökning (-)/Minskning (+) av övriga fordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringverksamheten
Förvärv av dotterbolag/kapitaltillskott
Aktiverade utvecklingskostnader
Förvärv av materiella anläggningtillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

10
11

18
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Moderbolagets förändring i eget kapital
2008
KSEK

Bundet eget kapital
Antal
utestående
aktier
64 181 571
128 880 475

Eget kapital 2008-01-01
Nyemission
Nyemissionskostnader
Erhållna koncernbidrag
Skatteffekt av koncernbidrag
Omräkning av nettoinvestering
Årets resultat
Eget kapital 2008-12-31
193 062 046

Aktiekapital
1 284
2 577

Reserv
fond
850

Fritt eget kapital

Överkurs
fond
33 037
204 980
-8 766

Eget kapital 2007-01-01
Nyemission
Nyemissionskostnader
Återbetalt aktieägartillskott
Årets resultat
Eget kapital 2007-12-31

Antal
utestående
aktier
54 845 679
9 335 892

64 181 571
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Balanserade
vinstmedel
3 919

2 867
-803
4 285
3 861

850

229 251

Bundet eget kapital
2007
KSEK

Fond för
verkligt
värde
0

Aktiekapital
1 097
187

1 284

Reserv
fond
850

850

4 285

2 956
8 939

Summa
39 090
207 557
-8 766
2 867
-803
4 285
2 956
247 186

Fritt eget kapital

Överkurs
fond
14 007
19 118
-88

33 037

Fond för
verkligt
värde
0

Balanserade
vinstmedel
3 966

0

-999
952
3 919

Summa
19 920
19 305
-88
-999
952
39 090

Redovisningsprinciper
Överensstämmande med normgivande lag
Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 4 maj 2009 godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering och kommer att föreläggas årsstämman den 27 maj 2009 för fastställande.
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) utgivna av International Accounting
Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom antagna av EU.
Koncernredovisningen är vidare upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.2
(Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Opus har i år dock
valt att avvika från IAS 14, segmentsrapportering för koncernen, för vilket
inga uppgifter lämnas. Koncernen avser dock från och med 2009 tillämpa
nya IFRS 8 Segmentsrapportering. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under
avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som
förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av
begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av
ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl.
Ändrade redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överrensstämmer med dem som tillämpades föregående år. Inga nya standarder från IASB har trätt i kraft under
2008. De uttalande från IFRIC som har trätt i kraft under räkenskapsåret
bedöms inte medföra några väsentliga effekter på koncernredovisningen.
Nya standards och tolkningar som inte har trätt i kraft
Av nya standards och uttalanden för 2009 som har beslutats, bedöms
följande ha effekt på koncernen:
IAS 1 (ändring)
Utformning av finansiella rapporter (gäller från den 1 januari 2009). Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med
ägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget
kapital kommer endast att innehålla detaljer avseende ägartransaktioner.
Andra förändringar än ägartransaktioner i eget kapital presenteras på en
rad i uppställningen över förändringar i eget kapital. Därutöver introducerar standarden begreppet ”statement of comprehensive income” som
visar alla poster avseende intäkter och kostnader, antingen i en enskild
uppställning, eller i två sammanhängande uppställningar. Koncernen har inte
ännu utvärderat huruvida en eller två uppställningar kommer att användas.
IFRS 8 Segmentrapportering
IFRS 8 kommer att gälla från den 1 januari 2009. Denna standard innehåller upplysningskrav avseende koncernens rörelsesegment och ersätter
kravet att definiera primära och sekundära segment baserat på rörelsegrenar och geografiska områden enligt IAS 14. Den nya standarden kräver i
stället att segmentinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på det sätt som används i den interna rapporteringen. Ledningen analyserar vilken inverkan standarden
kommer att få.
IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella
rapporter (omarbetat)
Ändringen är ännu inte antagen av EU. De omarbetade standarderna
kommer att gälla från 1 juli 2009 och kommer att påverka koncernens
eventuella framtida förvärv av verksamheter.
Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av moderbolagets
och koncernens finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden,
förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt
värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde
består av derivatinstrument, finansiella tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller
finansiella tillgångar som kan säljas. Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare
redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.
Kritiska redovisningsfrågor och osäkerhet i uppskattningar
Vid upprättandet av Opus koncernredovisning har styrelsen och verkställande direktören, utöver gjorda uppskattningar, gjort ett antal bedömningar av kritiska redovisningsfrågor som har stor betydelse för redovisade belopp. Detta gäller följande områden:
Värdering av goodwill
Vid bedömning av om det föreligger någon indikation för nedskrivning av
de redovisade värden för goodwill görs antaganden om den framtida
förväntade resultat- och kassaflödesutvecklingen för den lägsta möjliga
kassagenererande enhet.
Uppskjuten skatt avseende förlustavdrag
Vid värdering av uppskjutna skattefordringar görs bedömningar om framtida skattemässiga överskott för respektive bolag och därigenom möjligheten att utnyttja förlustavdragen.
Kreditrisker i kundfordringar
Vid värdering av kreditrisker i kundfordringar görs individuella bedömningar som baserar sig på historisk betalningsförmåga och information i
övrigt. Opus har historiskt haft mycket låga realiserade kundförluster, men
jobbar aktivt med uppföljning.
Värdering av lager
Värderingen av lager baseras på en modell som grundar sig på lagrets
omsättning. Utöver detta görs individuella bedömningar som baserar sig
på historisk försäljningsstatistik och försäljningsprognoser jämfört med
mängden produkter i lager och i produktion hos underleverantör.
Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i
allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom
tolv månader räknat från balansdagen.
Konsolideringsprinciper
Dotterbolag
I koncernen ingår Moderbolaget Opus Prodox AB och de företag i vilka
moderbolaget, direkt eller indirekt, äger så många aktier att de motsvarar
mer än 50 procent av rösterna. Detta innebär att Opus Prodox AB har ett
bestämmande inflytande över koncernföretaget, vilket innebär en rätt för
Opus Prodox AB att utforma strategierna för koncernföretaget i syfte att
erhålla ekonomiska fördelar. Förvärvade företag ingår i koncernredovisningen från och med förvärvsdagen. Sålda företag ingår till och med
försäljningsdagen. Koncernredovisning upprättas i enlighet med förvärvsmetoden, vilket innebär att anskaffningsvärdet på andelar i koncernföretag fördelas på identifierbara tillgångar och skulder vid förvärvet, till verkliga värden. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde
på tillgångar som lämnats som ersättning och uppkomna eller övertagna
skulder per överlåtelsedagen med tillägg för kostnader som är direkt
hänförbara till förvärvet. Om villkoren för en avsättning för
omstruktureringsåtgärder är uppfyllda görs en avsättning i förvärvsanalysen. I den görs också avsättning för uppskjuten skatt på förvärvade
obeskattade reserver. Outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag i det
förvärvade företaget omvandlas till uppskjuten skattefordran i koncernredovisningen om den bedömda intjäningsförmågan gör att de beräknas
kunna utnyttjas. Vidare beräknas uppskjuten skatt på skillnaden mellan
verkliga värden på tillgångar och skulder och skattemässiga restvärden. I
de fall anskaffningsvärdet för andelarna i koncernföretaget överstiger
nettot av förvärvade tillgångar och skulder, enligt ovan, redovisas skillnaden som goodwill, vilken testas minst årligen för nedskrivningsbehov. Om
anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotter-
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företagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. För goodwill undersöks huruvida nedskrivningsbehov föreligger.
Goodwill och omvärderingsjusteringar hänförliga till förvärv av utländska
enheter behandlas som tillgångar och skulder i utländsk valuta och omräknas till balansdagens kurs. Omräkningsdifferensen redovisas i koncernens
egna kapital.
Intresseföretag
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande men
inte bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella
styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 % och 50 % av
röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet
erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i
koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt koncernmässig goodwill
och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och
undervärden. I koncernens resultaträkning, ”Andel i intresseföretags
resultat”, redovisas koncernens andel i intresseföretagens nettoresultat
efter skatt och minoritet justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden.
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från interna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av
koncernredovisningen.
Prissättning inom koncernen
Principen för prissättning av transaktioner såsom inköp och försäljning av
varor och tjänster, mellan koncernföretag, är marknadsmässiga.
Valutakurser
Omräkning av utlandsverksamheter
Relationen mellan moderbolaget och utländska dotterbolag är avgörande
för klassificering av den och därmed för metoden för omräkning.
Utlandsverksamheterna i Opus Prodox köper huvudsakligen från externa
företag och säljer i lokal valuta samt drivs med hög grad av självständighet.
Bolagen rapporterar i lokal valuta. Det innebär att Opus tillämpar
dagskursmetoden för omräkning av de utländska koncernföretagens
balans- och resultaträkningar, d.v.s. samtliga tillgångar och skulder i
koncernföretagen, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och
undervärden, omräknas till balansdagens kurs, medan samtliga poster i
resultaträkningarna omräknas till genomsnittskurs för verksamhetsåret.
De valutakursdifferenser som därvid uppkommer är en effekt dels av
skillnaden mellan resultaträkningarnas genomsnittskurser och balansdagens kurser, dels av att nettotillgångarna omräknas till en annan kurs vid
årets slut än vid årets början. Valutakursdifferenserna förs ej över
resultaträkningarna utan direkt till det egna kapitalet.
Applicerade valutakurser för omräkning av utlandsverksamheter
Vid omräkningen av utlandsverksamheter har följande valutakurser använts:
GenomsnittsBalansdagens
kurs
kurs
Land
Valuta
2008
2007
2008
2007
USA och Cypern
USD
6,77
N/A
7,75
N/A
Danmark
DKK
1,29
1,24
1,47
1,26
Hong Kong
HKD
0,85
0,87
1,00
0,82
Kina
CNY
0,95
N/A
1,13
N/A
Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till
den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är
valutan i de primära ekonomiska miljöer där bolagen bedriver sin verksamhet. Kursdifferenser redovisas i rörelseresultatet. Monetära tillgångar och
skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som
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uppstår vid omräkningarna redovisas under finansiella intäkter och kostnader. Undantag är då transaktionerna utgör säkring som uppfyller villkoren
för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvestering, då kursdifferenserna redovisas i eget kapital. Icke-monetära tillgångar och skulder
som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs
vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs
som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakursförändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig värdeförändring
avseende tillgången eller skulden. Fordringar och skulder i utländsk valuta
har värderats till balansdagens kurs.
Kurssäkring av framtida flöden
Under 2008 säkrade koncernen dollar genom att förvärva en valutatermin. Terminen realiserades under året till en vinst om cirka 3,3 MSEK.
Opus har utöver detta inte gjort några åtgärder för att eliminera eller
minska transaktionssrisken.
Intäktsredovisning
Intäkter från försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har
överförts till köparen. Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i resultaträkningen baserat på färdigställandegraden på balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en bedömning av utfört arbete på basis av gjorda
undersökningar. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader eller risk för
returer, samt om säljaren behåller ett engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet, sker ingen intäktsföring.
Övriga rörelseintäkter
Som övriga rörelseintäkter har redovisats intäkter från aktiviteter utanför
ordinarie verksamhet samt valutakursnetto.
Segmentsrapportering
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som
antingen tillhandahåller produkter eller tjänster (rörelsegrenar), eller
varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område) och som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från
andra segment.
Styrelsen har för 2008 valt att inte följa kraven om segmentsrapportering för koncernen enligt IAS 14. Styrelsen har dock för avsikt att
återinföra segmentsrapportering med början under 2009.
Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att
stödet kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla alla
därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader skjuts upp och redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga
stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella
anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel,
fordringar och räntebärande värdepapper, räntekostnader på lån,
utdelningsintäkter, valutakursdifferenser, intäkter på optioner, orealiserade
och realiserade vinster och förluster på finansiella placeringar samt
derivatinstrument som används inom den finansiella verksamheten. Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att
nuvärdet av alla uppskattade in- och utbetalningar under den förväntade
räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller
skulden. Ränteintäkter respektive räntekostnader inkluderar
periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella rabatter,
premier och andra skillnader mellan det ursprungligen redovisade värdet
av fordran respektive skuld och det belopp som reglerats vid förfall.
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.
Resultat från försäljning av finansiella placeringar redovisas då de risker
och fördelar förknippade med ägandet av instrumenten i allt väsentligt

överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll över instrumenten. Räntekostnader belastar resultatet i den period till vilken de
hänför sig oavsett hur de upplånade medlen har använts. Koncernen
aktiverar inte ränta i tillgångarnas anskaffningsvärden.
Ersättningar till anställda
De anställdas ersättningar redovisas med intjänade och utbetalda löner
samt intjänad bonus. Full avsättning görs för olika åtaganden som outtagen
semester och sociala avgifter.
Pensioner
Opus har avgiftsbestämda pensionsplaner, vilket innebär att förpliktelsen
redovisas som kostnad i resultaträkningen när den uppstår. Avgiften för
pensionen är definierad i anställningsavtalet. Pensionskostnad avser den
kostnad som påverkar årets resultat.
Forskning och utveckling
Opus verkar i en miljö med snabb teknisk utveckling. Produktutveckling
avser utgifter för produktanpassningar, design, typgodkännanden, m.m.
Kostnader för forskning och utveckling redovisas i enlighet med IAS 38,
Immateriella tillgångar. Detta innebär att utvecklingskostnader som uppfyller kriterierna för aktivering enligt IAS 38 redovisas som immateriella
anläggningstillgångar medan övriga forsknings- och utvecklingskostnader
belastar resultatet allt eftersom de uppstår. När en aktivering skett kommer den immateriella tillgången att skrivas av under dess uppskattade
nyttjandeperiod. Avskrivningsplanerna påbörjas från och med marknadsintroduktion av respektive produkt. Avskrivningarna ingår i
resultaträkningens post ”Kostnad sålda varor”.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar avser aktiverade kostnader för varumärken, patent, utvecklingskostnader och förvärvade immateriella rättigheter. Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för
rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna
skulder samt eventualförpliktelser. Goodwill har obestämbar nyttjandeperiod, varför ingen linjär avskrivning sker. Goodwill fördelas till
kassagenererande enheter och prövas minst årligen för nedskrivningsbehov. Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för beräknat restvärde (normalt noll) och för ackumulerade
avskrivningar enligt plan samt eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma
bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick
för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på
direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader
för leverans och hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och
juristtjänster.
Avskrivningsprinciper
Avskrivningar på materiella- och immateriella anläggningstillgångar baseras
på den förväntade nyttjandeperioden för respektive tillgång. Avskrivning
görs linjärt under nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:
Patent, programvaror, system och varumärken:
5 år
Balanserade utgifter för produktutveckling:
3-5 år
Byggnader:
39 år
Inventarier, maskiner och andra tekniska anläggningar:
3-15 år
Nedskrivningar
Vid varje bokslutstillfälle bedöms om det föreligger någon indikation för
nedskrivning av de redovisade värdena för koncernens tillgångar. Om det
finns indikationer beräknas en tillgångs återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Vid fastställande av nyttjandevärde nuvärdesberäknas de uppskattade framtida betalningar som tillgången väntas ge upphov till under

nyttjandeperioden. Vid nuvärdesberäkningen används en kalkylränta före
skatt som speglar den aktuella marknadsräntan och den risk som är hänförlig till tillgången. Om återvinningsvärdet understiger det redovisade
värdet görs en nedskrivning av tillgången till återvinningsvärdet.
Återföringar av nedskrivningar genomförs om det inte längre finns skäl för
dessa nedskrivningar. En nedskrivning återförs endast till den utsträckning
tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade
gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts. Nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod görs minst en årlig avstämning av återvinningsvärdet. Vid
behov görs nedskrivning av goodwill.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar lånefordringar, kundfordringar, finansiella placeringar, likvida medel, leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella instrument redovisas när de
uppkommer till dess att de inte längre utgör någon tillgång eller skuld.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande
instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla
finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell
tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Någon kvittning av
finansiella tillgångar och skulder görs inte. För samtliga finansiella tillgångar
och skulder tillämpas affärsdagsredovisning.
Låne- och kundfordringar
Kundfordringar klassificeras i kategorin lånefordringar och kundfordringar.
Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag
för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade
löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
Övriga fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida
placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre
månader, vilka endast är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer. Outnyttjade checkräkningskrediter ingår ej.
Derivat
De derivatinstrument som finns utgörs av ränteswappar som omvandlar
rörlig ränta till fast ränta. Dessa redovisas till marknadsvärde.
Opus har ett ränteswapsavtal motsvarande 40 procent av förvärvskrediten som togs upp i samband med förvärvet av SysTech i april 2008.
Lånet uppgick per 31 december 2008 till 7,35 MUSD (denominerat i
USD). Det nominella beloppet för utestående ränteswapsavtal uppgick
per 31 december 2008 till 2,94 MUSD. Per den 31 december 2008 är den
fasta räntan 3,71 procent. Den rörliga räntan är USD LIBOR 3 månader.
Ränteswappen innebär att Opus varje kvartal utväxlar skillnaden mellan
räntebeloppet enligt fasträntekontraktet och det rörliga räntebeloppet.
Vinster och förluster på ränteswappar per 31 december 2008, som redovisats i säkringsreserven i eget kapital, kommer kontinuerligt att överföras
till resultaträkningen till dess att upplåningen återbetalas.
Skulder
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektiva ränta som beräknades när
skulden togs upp. Det innebär att över- och undervärden liksom direkta
emissionskostnader periodiseras över skuldens löptid. Långfristiga skulder
har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga har en löptid
kortare än ett år. Finansiella skulder redovisas i kategorin andra finansiella
skulder och värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig

Årsredovisning 2008 Opus Prodox AB (publ)

45

45

Redovisningsprinciper
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och
det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för
att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras. Där effekten av när i tiden en betalning sker är väsentlig, beräknas
avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till
en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av
pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade
med skulden.

Kassaflödesanalys
Kassaflödet redovisas enligt indirekt metod, vilket innebär att rörelseresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar
under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs
till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en
eller flera osäkra framtida händelser, alternativt när det finns ett åtagande
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06 ”Redovisning för juridisk person”. RR 32:06 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända
IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall
göras från IFRS. Moderbolagets ändrade redovisningsprinciper har redovisats i enlighet med reglerna i IAS 8 men med beaktande av de särskilda
övergångsbestämmelserna i RR 32. Skillnaderna mellan koncernens och
moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna
redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på
samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

Leasing
Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt
är överförda till leasetagaren. I annat fall är det fråga om operationell
leasing. Finansiella leasingavtal avseende tjänstebilar, kopieringsmaskiner,
datautrustning och dylikt redovisas som operationell leasing eftersom de
inte är väsentliga. Opus har inga finansiella leasingavtal i övrigt. I operationell leasing ingår lokalhyror. Betalningar som görs under leasingperioden
kostnadsförs i resultaträkningen. Inga väsentliga leasingavtal har ingåtts
under 2008.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde enligt först-in,
först-ut principen (FIFU) och nettoförsäljningsvärde (lägsta värdets princip). Anskaffningsvärdet beräknas för varje leverans. Nedskrivningar av
varulager görs efter en modell där längre tid i lager ger ökade nedskrivningar. Olika produktgrupper har olika snabb nedskrivning. Nettoförsäljningsvärdet definieras som försäljningspris reducerat för försäljningskostnader. Nedskrivning till nettoförsäljningsvärde inkluderar
nedskrivningar på grund av teknisk och kommersiell inkurans som görs i
respektive koncernföretag.
Resultat per aktie
Beräkning av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen
hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga
antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie
efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier
för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka
under rapporterande perioder härrör från optioner utgivna till anställda.
Skatter
Redovisning i resultaträkningen görs av all skatt som beräknas belöpa på
redovisat resultat. Dessa skatter har beräknats enligt varje lands skatteregler och redovisats i posten Skatt på årets resultat. Koncernens totala
skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt på det skattepliktiga resultatet för perioden och uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten utgörs i
huvudsak av förändring av uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag och andra koncernmässiga skatteavdrag. Skattelagstiftningen i vissa länder medger avsättning till särskilda reserver och
fonder. Härigenom kan företagen inom vissa gränser disponera och kvarhålla redovisade vinster i rörelsen utan att de omedelbart beskattas. De
obeskattade reserverna blir föremål för beskattning först då de upplöses
för annat ändamål än förlusttäckning. Koncernen använder balansräkningsmetoden för att beräkna uppskjutna skattefordringar och -skulder.
Balansräkningsmetoden innebär att beräkningen görs utifrån skattesatser
per balansdagen applicerat på temporära skillnader mellan en tillgångs eller
en skulds bokföringsmässiga och skattemässiga värde samt skattemässiga
underskottsavdrag. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen endast till den del av värdet som sannolikt kan utnyttjas inom en
överskådlig framtid. En individuell prövning görs av situationen för bolag i
varje land.
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Skillnader mellan koncernens och moderbolagets
redovisningsprinciper

Klassificering och uppställningsformer
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt
årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning av
finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst redovisning av finansiella intäkter och kostnader,
anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av avsättningar som
egen rubrik i balansräkningen.
Finansiella instrument
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte
reglerna om finansiella instrument i IAS 39 i moderbolaget som juridisk
person, utan dessa regler tillämpas endast i koncernredovisningen. I
moderbolaget tillämpas en princip med utgångspunkt i anskaffningsvärdet.
Vad som i övrigt skrivits om finansiella instrument gäller dock även i moderbolaget.
Finansiella garantier
Moderbolagets finansiella garantiavtal består främst av borgensförbindelser till förmån för dotterföretag. Finansiella garantier innebär att bolaget
har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör
betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella
garantiavtal tillämpar moderbolaget en av Redovisningsrådet tillåten
lättnadsregel jämfört med reglerna i IAS 39. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag. Moderbolaget
redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när
bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att
reglera åtagandet.
Dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget
enligt anskaffningsvärdemetoden. Om återvinningsvärdet (se avsnitt ovan
om Nedskrivningar) skulle visa sig lägre sker nedskrivning. Återföring av
tidigare nedskrivning av värdet på andelar i koncernföretag sker om det
inte längre finns skäl för nedskrivningen.
Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning att
dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utdelningar
som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning
av investeringen och reducerar andelens redovisade värde.
Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag
I moderbolaget resultatredovisas tjänsteuppdrag enligt ÅRL 2 kap 4 § när
tjänsten är färdigställd. Fram till dess redovisas pågående arbeten för
annans räkning avseende tjänsteuppdrag till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Finansiella instrument
Moderbolaget tillämpar ej värderingsreglerna i IAS 39. I moderbolaget
värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets
princip.
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten
skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver
upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med
uttalandet från redovisningsrådets akutgrupp (URA 7). Aktieägartillskott
förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och
andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag
redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som
lämnats och erhållits i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas
direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter
I samband med förvärvet av SysTech ökade exponeringen i dollar och
därmed omräkningsrisken i koncernen. Som ett led att minska exponeringen upptogs en del av finansieringen av förvärvet amerikanska dollar.
Opus har även extern finansiering i danska kronor för att minska nettoexponeringen i den danska verksamheten som förvärvades under 2007.
Totalt uppgår externa lån i utländsk valuta vid utgången av 2008 till 10,3
MUSD och 4,8 MDKK. Koncernen har inte gjort några ytterligare
säkringar under året, genom exempelvis terminer och/eller optioner, för
att reducera omräkningsexponeringen.
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KSEK
NOT 1

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning uppdelad på intäktsslag
Varuförsäljning
Tjänsteuppdrag
Summa
NOT 2

2007

82 162
61 360
143 522

62 755
3 693
66 448

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Valutakursdifferenser
Övriga rörelseintäkter
Summa
NOT 3

2008

2008

2007

815
199
1 014

77
0
77

2008

2007

6 687

1 779

LEASINGAVTAL

Operationell leasing
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till
betalning enligt följande:
Inom 1 år
2 169
722
Inom 2 till 5 år
5 195
1 304
Senare än 5 år
0
129
Summa
7 364
2 155
Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som
förhyrda lokaler, maskiner och större dator- och kontorsutrustningar
redovisas bland övriga externa kostnader.
NOT 4

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING
TILL REVISORER

BDO Nordic AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Summa
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Summa
Summa

2008

2007

740
659
1 399

256
0
256

509
137
646

124
57
181

2 045

437

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat
är andra uppdrag.Övriga revisorer är revisionsuppdrag hos de utländska
dotterbolagen.
NOT 5

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantal anställda har varit,Män
Sverige
24
Danmark
13
Hong Kong
1
Kina
4
USA
68
Summa
110

2008
Kvinnor
4
3
0
7
21
35

Könsfördelning i företagsledning
Antal styrelseledamöter,
varav kvinnor
Antal övriga befattningshavare inkl. VD,
varav kvinnor
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Män
18
16
8
0
0
42

2007
Kvinnor
4
2
2
0
0
8

2008
5
1

2007
5
0

5
0

3
0

Sjukfrånvaro (svenska enheter)
I procent av ordinarie arbetstid:
Sjukfrånvaro för samtliga anställda
Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro

2008

2007

4,2%
27,3%

4,6%
54,0%

Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män

5,3%
4,0%

4,8%
3,8%

Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre
Sjukfrånvaro för personal 30-49 år
Sjukfrånvaro för personal äldre än 50 år

0,9%
3,7%
7,6%

12,7%
1,9%
0,0%

Löner och andra ersättningar
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen
Arvode
Pensionskostnader
Övriga ersättningar
Summa

2008

2007

260
0
0
260

225
0
0
225

2 964
810
528
107
4 409

1 042
0
182
0
1 224

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Summa

31 821
627
32 448

11 182
356
11 538

Sociala kostnader
Summa

6 697
43 815

2 798
15 785

0

0

VD och övriga ledande befattningshavare
Lön
Bonus
Pensionskostnader
Övriga ersättningar
Summa

Pensionsförpliktelser till styrelse

Arvoden och ersättningar
Till styrelsens ordförande har det utgått styrelsearvoden om 80 (75) KSEK
och för övriga ledamöter har styrelsearvode utgått med 180 (150) KSEK.
Till arbetande styrelseledamöter (en av styrelsens fem ledamöter) har
inget styrelsearvode utgått. Märtha Josefsson invaldes i styrelsen den 20
november 2008 som ny styrelseledamot i Opus. Till Märtha har styrelsearvode om 20 KSEK (avseende fjärde kvartalet) utgått under 2008.
Till verkställande direktör har det under året utgått löner och ersättningar om 655 (445) KSEK samt bonus om 405 (0) KSEK. Utav bonusen
hänför 345 KSEK till verksamhetsåret 2007 (vilka inte hade bokats upp i
2007 års räkenskaper) och 60 KSEK till 2008. Verkställande direktören har
en avgiftsbestämd pension, utan några andra förpliktelser från bolagets
sida än att under anställningstiden erlägga en årlig premie. Vid uppsägning
från bolagets sida utgår lön och ersättningar utifrån normalt anställningsavtal. Pensionskostnader har erlagts om 216 (68) KSEK. Utav pensionskostnaderna hänför 69 KSEK till verksamhetsåren 2006 och 2007 (vilka
inte hade bokats upp i respektive års räkenskaper) och 147 KSEK till 2008.
På motsvarande sätt har bonus för vice verkställande direktör hänfört till
2007 bokats upp i 2008 års räkenskaper, motsvarande 345 KSEK, samt
pensionskostnader om 69 KSEK som hänför till verksamhetsåren 2006
och 2007.
Inga aktierelaterade ersättningar eller andra ersättningar än de som ovan
angivits har avtalats för räkenskapsåret.
Pensionsåtagande
Koncernens pensionsåtaganden redovisas som avgiftsbestämda planer, det
vill säga när en anställd har utfört tjänster åt företaget under en period,
redovisar företaget som pensionskostnad för perioden, de avgifter som
ska betalas till den avgiftsbestämda planen i utbyte mot dessa tjänster.
Koncernens kostnader för avgiftsbestämda planer uppgick 2008 till 1 155
(538) KSEK. Utav pensionskostnaderna hänför 138 KSEK till verksamhet-

såren 2006 och 2007 (vilka inte hade bokats upp i respektive års räkenskaper) och resterande belopp till 2008.
Avgångsvederlag
Verkställande direktör i Sverige har, enligt gällande avtal, en uppsägningstid
om som mest 12 månader. Verkställande direktören är berättigad till
normal lön under uppsägningstiden. Inga övriga ersättningar utgår.
NOT 6

2008

2007

131
2 127
3 364
5 622

103
30
60
194

Moderbolaget har under 2008 realiserat en vinst från lösen av en USD
valuta termin om 3,3 MSEK.
NOT 7

RÄNTEKOSTNADER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER
2008

2007

4 757
0
958
5 715

570
49
67
686

2008
173
-1 470
-1 297

2007
1 156
237
1 393

-1 328

0

-142
-1 470

237
237

Redovisat resultat före skatt

3 931

5 064

Skatt enligt gällande skattesats (28%)

1 101

1 418

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntor externa
Kursdifferenser
Övrigt
Summa
NOT 8

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa
Uppskjutna skattekostnader/ -intäkter
Uppskjuten skatteintäkt - underskottsavdrag
Uppskjuten skattekostnad avseende
obeskattade reserver
Uppskjuten skatt i resultaträkningen

NOT 9

-1 212
78
206
173

-17
32
-277
1 156

RESULTAT PER AKTIE

Beräkningen av resultat per aktie hänförlig till moderbolagets aktieägare
före och efter utspädning baseras på följande information:

RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE
RESULTATPOSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor externa
Kursdifferenser
Realisationsresultat
Summa

Skatteeffekt av kostnader som bokförts
direkt mot eget kapital
Skatteeffekt av icke avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av annan skattesats i andra länder
Aktuell skatt

Resultat (täljare)
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
som utgör underlag för beräkning av resultat
per aktie före utspädning
Utspädningseffekt av potentiella stakaktier

2008

2007

5 228
-

3 671
-

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
som utgör underlag för beräkning av resultat
per aktie efter utspädning

5 228

3 671

Antal aktier (nämnare)
2008
Vägt genomsnittligt antal stamaktier för
beräkning av resultat per aktie före utspädning 143 783 163
Utspädningseffekt av potentiella stamaktier
Vägt genomsnittligt antal stamaktier för
beräkning avresultat per aktie efter utspädning 143 783 163

2007
59 872 918
59 872 918

Utestående teckningsoptioner ger ej upphov till en utspädningseffekt då den
diskonterade lösenkursen för teckningsoptionerna överstiger genomsnittskursen för stamaktierna under perioden. Historiska resultat per aktie har omräknats med hänsyn till fondemissionselement i företrädesemissioner samt
aktieuppdelningar.

NOT 10 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
2008

Internt upparbetade
immateriella tillgångar
Balanserade utgifter
för produktutveckling

Förvärvade immateriella
tillgångar

Summa
immateriella tillgångar

Patent
Programvaror
System

Goodwill

Summa

Anskaffningsvärde
Vid årets början
Investeringar
Rörelseförvärv
Omräkningsdifferenser
Vid årets slut

10 588
2 002
0
-347
12 243

0
355
74 132
19 952
94 439

11 671
0
147 073
43 833
202 577

22 259
2 357
221 205
63 438
309 259

Av- och nedskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar
Vid årets slut

-3 630
-2 089
-5 719

0
-11 140
-11 140

0
0
0

-3 630
-13 229
-16 859

6 958
6 523

0
83 299

11 671
202 577

18 629
292 399

Redovisade värden
Vid årets början
Vid årets slut

Avskrivningarna på Balanserade utgifter för produktutveckling ingår i resultaträkningens post Råvaror, förnödenheter och handelsvaror.
Övriga av- och nedskrivningar på Immateriella tillgångar ingår i resultaträkningens post Avskrivningar.
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Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter identifierade
per affärsenhet:
Affärsenhet
Goodwill 2008
Kommentar
Europa
11 640
Förvärvet av EWJkoncernen och J&B
Maskinteknik AB.
Nordamerika

190 937

Asien
Summa

0
202 577

2007

Förvärvet av SysTech
International LLC
och TriLen LLC.

Internt upparbetade
immateriella tillgångar
Balanserade utgifter
för produktutveckling

Europa
Goodwill uppkom genom förvärvet av EWJ-koncernen och J&B Maskinteknik AB under 2007. En prövning för att indentifiera eventuellt
nedskrivningsbehov har gjorts under slutet av 2008.
Nyttjandevärdet har beräknats utifrån på diskonterade kassaflöden enligt
prognoser för de kommande sju åren samt med en årlig tillväxttakt på 3,5
% efterföljande år. En diskonteringsränta om 15 % före skatt har använts.
Inget nedskrivningsbehov har identifierats.
Nordamerika
Marknads-och kund relationer samt goodwill har uppkommit genom
förvärvet av Systech och TriLen i april 2008. En prövning för att
indentifiera eventuellt nedskrivningsbehov har gjorts under slutet av 2008.
Nyttjandevärdet har beräknats utifrån på diskonterade kassaflöden enligt
prognoser för de kommande nio åren samt med en årlig tillväxttakt på 2
% efterföljande år. En diskonteringsränta om 7 % före skatt har använts.
Den relativt låga räntan beror på att Systechs kontrakt i huvudsak har en
kontraktstid på sju år varför riskpremien i prognosens kalkylränta är
begränsad. Inget nedskrivningsbehov har identifierats.

Förvärvade immateriella
tillgångar

Summa
immateriella tillgångar

Patent
Programvaror
System

Goodwill

Summa

Anskaffningsvärde
Vid årets början
Investeringar
Rörelseförvärv
Omräkningsdifferenser
Vid årets slut

7 644
2 394
550
0
10 588

0
0
0
0
0

0
11 671
0
0
11 671

7 644
14 065
550
0
22 259

Av- och nedskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar
Vid årets slut

-2 153
-1 477
-3 630

0
0
0

0
0
0

-2 153
-1 477
-3 630

5 491
6 958

0
0

0
11 671

5 491
18 629

Redovisade värden
Vid årets början
Vid årets slut

Avskrivningarna på Balanserade utgifter för produktutveckling ingår i resultaträkningens post Råvaror, förnödenheter och handelsvaror.
Övriga av- och nedskrivningar på Immateriella tillgångar ingår i resultaträkningens post Avskrivningar.
NOT 11 MATERIELLA TILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Rörelseförvärv
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Rörelseförvärv
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2008

2007

28 070
8 178
36 248

0
0
0

-126
-318
-444

0
0
0

35 804

0

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Rörelseförvärv
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 747
11
-2 564
-2 278
-7 578

-1 156
497
-1 618
-470
-2 747

Bokfört värde

17 360

2 327

Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Avskrivningar.
NOT 12 VARULAGER

Bokfört värde
Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark
Summa

Inventarier, maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Rörelseförvärv
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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29 028
6 776
35 804

0
0
0

2008

2007

5 074
2 789
-11
13 878
18
3 191
24 938

2 032
741
-497
2 798
0
0
5 074

Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Summa

2008
26 602
1 519
6 653
34 775

2007
14 517
1 086
6 863
22 466

Förskott till leverantör
Summa

24
34 799

0
22 466

0

0

1 593

17

Del av varulager värderat till verkligt
värde minus försäljningsvärde
Nedskrivning av varulager som redovisats
som kostnad i resultaträkningen

NOT 13 KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar före reservering
Reservering för osäkra kundfordringar
Summa

2008
21 660
421
21 239

2007
17 144
97
17 047

Ej förfallna
Förfallna 1-90 dagar
Förfallna 91-180 dagar
Förfallna mer än 180 dagar
Summa

9 876
8 321
3 369
94
21 660

9 058
6 076
1 801
209
17 144

Kundfordingar uppdelade på valuta
EUR
USD
SEK
DKK
HKD
CNY
Andra valutor
Summa

3 336
9 896
4 674
2 644
0
0
1 110
21 660

6 547
104
5 619
4 400
0
0
474
17 144

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Upplupen ränta
Förutbetald hyra
Förutbetald leasing övrigt
Upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

2008
0
840
89
116
3 848
4 893

2007
0
213
84
61
433
791

Antal
aktier
64 181 571
128 880 475
193 062 046

Kvotvärde
per aktie
0,02 SEK
0,02 SEK
0,02 SEK

2008
15 406
10 107
5 299

2007
8 060
5 500
2 560

NOT 16 CHECKRÄKNINGSKREDIT
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit
Outnyttjad checkräkningskredit

2007
1 388
4 106
5 500
10 994

Räntebärande skulder uppdelade på valuta
EUR
USD
SEK
DKK
HKD
CNY
Andra valutor
Summa

0
80 080
3 260
7 036
0
0
0
90 376

0
0
6 078
4 916
0
0
0
10 994

Samtliga långfristiga räntebärande skulder förfaller till betalning inom fem
år från balansdagen. De skulder som förfaller till betalning inom ett år från
balansdagen redovisas som kortfristig skuld.

Förvärvskrediten för förvärvet av SysTech International LLC och TriLen LLC
I samband med förvärvet av SysTech i april 2008 upptogs en förvärvskredit
hos Nordea om 9,2 MUSD (denominerat i USD). Krediten löper t.o.m. 31
december 2012. Per 31 december 2008 amorterades 1,8 MUSD, resterande del av krediten skall amorteras kvartalsvis med rak amortering över
4 år. Lånet uppgick per 31 december 2008 till 7,35 MUSD, motsvarande
cirka 57 MSEK. Förvärvskrediten löper med rörlig ränta, USD LIBOR 3
månader, och erläggs kvartalsvis. Opus har dock ingått ett ränteswapsavtal
motsvarande 40 % av förvärvskrediten. Ränteswappen löper t.o.m. 31
december 2012. Det nominella beloppet för utestående ränteswapsavtal
uppgick per 31 december 2008 till 2,9 MUSD och marknadsvärdet
uppskattas till 1,0 MSEK (ingår som långfristig skuld till kreditinstitut). Per
den 31 december 2008 är den fasta räntan 3,71 %. Ränteswappen innebär
att Opus varje kvartal utväxlar skillnaden mellan räntebeloppet enligt
fasträntekontraktet och det rörliga räntebeloppet. Marginalen på förvärvskrediten spänner mellan 1,75 - 2,25 % beroende på storleken på Opuskoncernens Räntebärande skuld/EBITDA multipel. Lånets kovenanter
baseras på nyckeltalen Räntebärande skuld/EBITDA och Räntetäckningsgrad.

2008
5 893
0
5 893

2007
4 011
0
4 011

2008
217
700
20
937

2007
237
0
0
237

Checkräkningskrediter
Checkräkningskrediter avser upptagen kredit hos Opus Prodox AB och
EWJ Teknik A/S.

NOT 18 AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt
Garantiavsättning
Avsättning för pensioner
Summa

2008
17 249
63 020
10 107
90 376

Fastighetslånen för byggnader och mark som ägs av TriLen LLC
TriLen LLC har fastighetslån om cirka 2,9 MUSD hos Nordea (motsvarande cirka 22 MSEK). Lånet löper t.o.m. 29 september 2012. Lånet löper
med en fast ränta om 3,25 % t.o.m. 9 september 2010, därefter löper
lånet med rörlig ränta, USD LIBOR 1 månad. Marginalen på lånet uppgår
till 1,75 %. Erläggning av ränta sker månadsvis. Lånedelen överstigande
restvärdet skall amorteras månadsvis över 4 år med rak amortering och
restvärdet om 1,5 MUSD skall erläggas vid löptidens utgång.

NOT 17 LIKVIDA MEDEL
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Summa

Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Långfristiga skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Summa

Koncernens räntebärande skulder
Koncernens räntebärande skulder utgörs primärt av tre finansiell skulder:

NOT 15 UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL 2008

Antal/värde vid årets ingång
Nyemission
Antal/värde vid årets utgång

NOT 20 KONCERNENS
RÄNTEBÄRANDE SKULDER

NOT 21 LEVERANTÖRSSKULDER
NOT 19 LÅNGFRISTIGA SKULDER
TILL KREDITINSTITUT
Belopp av långfristiga skulder som förfaller
inom 2 till 5 år
efter 5 år
Summa

2008

2007

63 020
0
63 020

4 106
0
4 106

Leverantörsskulder

2008
13 512

2007
8 329

Leverantörsskulder uppdelade på valuta
EUR
USD
SEK
DKK
HKD
CNY
Andra valutor
Summa

1 436
5 251
3 898
2 100
0
826
0
13 512

1 059
1 000
3 183
2 738
0
0
349
8 329
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NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupen löneskuld
Upplupen semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Summa

2008
2 342
2 189
1 264
0
1 914
7 708

2007
162
773
635
46
402
2 017

2008

2007

42 859
42 859

10 629
10 629

50
50

50
50

42 909

10 679

NOT 23 STÄLLDA PANTER
OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställd säkerhet för Skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar
Summa
Ansvarsförbindelser
Garantiåtaganden
Summa
Summa ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
NOT 24 RÖRELSEFÖRVÄRV
Den 30 april 2008 förvärvade koncernen samtliga aktier i SysTech International LLC och TriLen LLC med bilprovningsverksamhet i USA.
Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill.
Köpeskilling
Kontant utbetalt
234 105
Direkta kostnader i samband med förvärvet
10 581
Summa
244 686
Verkligt värde på förvärvade tillgångar
Goodwill

-97 613
147 073

Tillgångar och skulder, per 30 april, 2008 tillföljd av förvärvet är följande:
Redovisade Värde enligt
värden i
förvärvsSysTech och
analys
TriLen
Immateriella tillgångar
0
74 132
Fastigheter
29 205
27 893
Materiella tillgångar
11 386
11 386
Kundfordringar
8 427
8 427
Varulager
6 329
6 329
Övriga fordringar
687
687
Likvida medel
7 029
7 029
Långfristiga skulder
-19 268
-19 268
Kortfristiga skulder
-19 002
-19 002
Identifierbara tillgångar
24 793
97 613
Goodwill
147 073
Erlagd köpeskilling
244 686
Likvida medel i förvärvade dotterbolag
-7 029
Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv
237 657
I förvärvet av SysTech avtalades ett antal tilläggsköpeskillingar med
säljarna, varav följande fortfarande är aktuella
- Tilläggsköpeskilling, begränsad till högst 25 MUSD (cirka 150 MSEK),
skall utgå för alla nya affärer som genereras inom 15 år från och med
tillträdesdagen för förvärvet och som baseras på den teknologi eller de
affärskoncept som var utvecklade eller planerade av SysTech före den
1 januari 2008. Tilläggsköpeskilling för sådan ny affär kan utgå med
högst 35 procent av nettovinsten på affären och skall erläggas årligen
senast 60 dagar efter kalenderårets utgång.
- Tilläggsköpeskilling skall utgå på försäljningen i USA av system för
trådlös bilprovning (så kallad Remote OBD) på det antal sålda enheter,
som inom 15 år från och med tillträdesdagen för förvärvet, överstiger
205 000 enheter. Denna tilläggsköpeskilling uppgår till 7,5 procent av
försäljningsvärdet på de enheter som överstiger 205 000 enheter och
skall erläggas årligen senast 60 dagar efter kalenderårets utgång.

NOT 25 KONCERNFÖRETAG
Företag
Opus Asia Ltd.
Opus Instrument (Foshan) Co. Limited
EWJ Teknik A/S
EWJ UK Limited (intressebolag)*
Autek A/S**
Opus Bima AB***
J&B Maskinteknik AB
Opus US Inc.
SysTech International LLC
TriLen LLC
Opus Cyprus Limited
* Bolaget är vilande.
** Verksamheten överförd till EWJ Teknik A/S.
*** Namnbytt från Opus EWJ Svenska AB
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Organisationsnummer
1077601
440600400000987
21442135
5694245
21240431
556445-5383
556490-2996
222034

Säte
Ägarandel (%)
Hong Kong
100%
Foshan, Kina
100%
Skaevinge, Danmark
100%
Storbritannien
15%
Skaevinge, Danmark
100%
Mölndal, Sverige
100%
Alingsås, Sverige
100%
Delaware, USA
100%
Florida, USA
100%
Florida, USA
100%
Nicosia, Cypern
100%

Tilläggsupplysningar och noter, moderbolaget
KSEK
NOT 1

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning uppdelad på intäktsslag
Varuförsäljning
Tjänsteuppdrag
Försäljning till dotterbolag/koncernbolag
Fakturerade management fees inom koncernen
Summa

2008

2007

40 327
753
1 443
761
43 284

37 595
882
106
0
38 583

Moderbolaget har under verksamhetsåret 2008 fakturerat management
fee till dotterbolagen som en ersättning för utförda koncerntjänster.
NOT 2

MODERBOLAGETS INKÖP OCH
FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG

Inköp från koncernbolag
Försäljningen till koncernbolag
NOT 3

2007
2 866
106

2008

2007

713
183
896

51
0
51

2008

2007

766

734

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
710
Inom 2 till 5 år
2 840
Senare än 5 år
0
Summa
3 550

21
84
129
234

Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som
förhyrda lokaler, maskiner och större dator- ock kontorsutrustningar
redovisas bland övriga externa kostnader.
ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING
TILL REVISORER

BDO Nordic AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Summa

2008

2007

675
656
1 331

231
0
231

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat
är andra uppdrag.
NOT 6

2007

2,8%
0,0%

4,6%
54,0%

Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män

5,9%
2,2%

4,8%
3,8%

Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre
Sjukfrånvaro för personal 30-49 år
Sjukfrånvaro för personal äldre än 50 år

0,0%
3,7%
1,2%

12,7%
1,9%
0,0%

Löner och andra ersättningar
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen
Arvode
Pensionskostnader
Övriga ersättningar
Summa

2008

2007

260
0
0
260

225
0
0
225

VD och övriga ledande befattningshavare
Lön
Bonus
Pensionskostnader
Övriga ersättningar
Summa

1 395
810
443
55
2 703

887
0
136
0
1 023

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Summa

5 660
257
5 917

4 534
280
4 814

Sociala kostnader

2 840

2 291

11 720

8 353

0

0

LEASINGAVTAL

Operationell leasing
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

NOT 5

2008

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Valutakursdifferenser
Övriga rörelseintäkter
Summa
NOT 4

2008
6 412
1 443

Sjukfrånvaro (svenska enheter)
I procent av ordinarie arbetstid:
Sjukfrånvaro för samtliga anställda
Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantal anställda har varit,
Män
Kvinnor
Summa

2008
16
3
19

2007
15
4
19

Könsfördelning i företagsledning
Antal styrelseledamöter,
varav kvinnor

2008
5
1

2007
5
0

3
0

2
0

Antal övriga befattningshavare inkl. VD,
varav kvinnor

Summa
Pensionsförpliktelser till styrelse

Arvoden och ersättningar
Till styrelsens ordförande har det utgått styrelsearvoden om 80 (75) KSEK
och för övriga ledamöter har styrelsearvode utgått med 180 (150) KSEK.
Till arbetande styrelseledamöter (en av styrelsens fem ledamöter) har
inget styrelsearvode utgått. Märtha Josefsson invaldes i styrelsen den 20
november 2008 som ny styrelseledamot i Opus. Till Märtha har styrelsearvode om 20 KSEK (avseende fjärde kvartalet) utgått under 2008.
Till verkställande direktör har det under året utgått löner och ersättningar om 655 (445) KSEK samt bonus om 405 (0) KSEK. Utav bonusen
hänför 345 KSEK till verksamhetsåret 2007 (vilka inte hade bokats upp i
2007 års räkenskaper) och 60 KSEK till 2008. Verkställande direktören har
en avgiftsbestämd pension, utan några andra förpliktelser från bolagets
sida än att under anställningstiden erlägga en årlig premie. Vid uppsägning
från bolagets sida utgår lön och ersättningar utifrån normalt anställningsavtal. Pensionskostnader har erlagts om 216 (68) KSEK. Utav pensionskostnaderna hänför 69 KSEK till verksamhetsåren 2006 och 2007 (vilka
inte hade bokats upp i respektive års räkenskaper) och 147 KSEK till
2008.På motsvarande sätt har bonus för vice verkställande direktör
hänfört till 2007 bokats upp i 2008 års räkenskaper, motsvarande 345
KSEK, samt pensionskostnader om 69 KSEK som hänför till verksamhetsåren 2006 och 2007.
Inga aktierelaterade ersättningar eller andra ersättningar än de som ovan
angivits har avtalats för räkenskapsåret.
Pensionsåtagande
Koncernens pensionsåtaganden redovisas som avgiftsbestämda planer, det
vill säga när en anställd har utfört tjänster åt företaget under en period,
redovisar företaget som pensionskostnad för perioden, de avgifter som
ska betalas till den avgiftsbestämda planen i utbyte mot dessa tjänster.
Koncernens kostnader för avgiftsbestämda planer uppgick 2008 till 1 155
(538) KSEK. Utav pensionskostnaderna hänför 138 KSEK till verksamhet-
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såren 2006 och 2007 (vilka inte hade bokats upp i respektive års räkenskaper) och resterande belopp till 2008.

Redovisat resultat före skatt

822

1 345

Skatt enligt gällande skattesats (28%)
Skatteeffekt av kostnader som bokförts
direkt mot eget kapital
Skatteeffekt av icke avdragsgilla kostnader
Aktuell skatt

230

377

Avgångsvederlag
Verkställande direktör i Sverige har, enligt gällande avtal, en uppsägningstid
om som mest 12 månader. Verkställande direktören är berättigad till
normal lön under uppsägningstiden. Inga övriga ersättningar utgår.

-308
78
0

0
16
393

NOT 7

NOT 10 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

RÄNTEINTÄKTER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor externa
Räntor interna
Kursdifferenser
Realisationsresultat
Summa

2008

2007

87
527
836
3 323
4 773

67
108
0
60
235

Moderbolaget har under 2008 realiserat en vinst från lösen av en USD
valuta termin om 3,3 MSEK.
NOT 8

10 038
1 509
11 548

7 644
2 394
10 038

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 630
-1 959
-5 589

-2 153
-1 477
-3 630

5 959

6 408

Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Råvaror, förnödenheter
och handelsvaror.
2008

2007

287
0
0
44
331

267
0
49
15
331

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa

2008
0
-2 134
-2 134

2007
393
0
393

Uppskjutna skattekostnader/ -intäkter
Uppskjuten skatteintäkt - underskottsavdrag
Uppskjuten skatteintäkt - koncernbidrag
Uppskjuten skatt i resultaträkningen

-1 331
-803
-2 134

0
0
0

NOT 9

2007

Bokfört värde

RÄNTEKOSTNADER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntor externa
Räntor interna
Kursdifferenser
Realisationsresultat
Summa

2008
Balanserade utgifter för produktutveckling
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

NOT 11 MATERIELLA TILLGÅNGAR
Inventarier, maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2008

2007

2 276
135
0
2 411

2 032
741
-497
2 276

-956
0
-362
-1 318

-1 156
497
-297
-956

1 093

1 320

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Avskrivningar.

NOT 12 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Företag

Organisationsnummer

Säte

Opus Asia Ltd.
EWJ Teknik A/S
Autek A/S*
Opus Bima AB**
J&B Maskinteknik AB
Opus US Inc.
Summa

1077601
21442135
21240431
556445-5383
556490-2996
-

Hong Kong
Skaevinge, Danmark
Skaevinge, Danmark
Mölndal, Sverige
Alingsås, Sverige
Delaware, USA

* Verksamheten överförd till EWJ Teknik A/S.
** Namnbytt från Opus EWJ Svenska AB
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Antal
aktier
1
500
500
1 000
1 000
1 000

Andel
(%)
100
100
100
100
100
100

Bokfört
värde 2008
0
10 670
760
76 436
4 130
99 638
191 634

Eget
kapital 2008
2 421
1 336
1 490
76 330
769
130 459
212 805

Bokfört
värde 2007
0
10 670
760
2 036
4 038
0
17 504

NOT 13 VARULAGER

NOT 19 PERIODISERINGSFOND

Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Summa
Del av varulager värderat till verkligt
värde minus försäljningsvärde
Nedskrivning av varulager som redovisats
som kostnad i resultaträkningen

2008
5 147
989
4 734
10 870

2007
5 258
1 086
3 674
10 018

0

0

553

0

NOT 14 KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar före reservering
Reservering för osäkra kundfordringar
Summa

2008
5 678
141
5 537

2007
9 119
9
9 110

Ej förfallna
Förfallna 1-90 dagar
Förfallna 91-180 dagar
Förfallna mer än 180 dagar
Summa

4 588
887
168
35
5 678

5 027
3 987
26
79
9 119

Kundfordingar uppdelade på valuta
EUR
USD
SEK
DKK
HKD
CNY
Andra valutor
Summa

2 879
1 022
667
0
0
0
1 110
5 678

6 294
104
2 247
0
0
0
474
9 119

2008
0
0

2007
466
466

0

130

2008

2007

0
0
0

3 875
0
3 875

Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Långfristiga skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Summa

2008
0
0
3 260
3 260

2007
1 300
3 875
903
6 078

Räntebärande skulder uppdelade på valuta
EUR
USD
SEK
DKK
HKD
CNY
Andra valutor
Summa

0
0
3 260
0
0
0
0
3 260

0
0
6 078
0
0
0
0
6 078

Leverantörsskulder

2008
4 532

2007
4 843

Leverantörsskulder uppdelade på valuta
EUR
USD
SEK
DKK
HKD
CNY
Andra valutor
Summa

1 263
876
2 386
7
0
0
0
4 532

1 059
1 000
1 935
6
843
0
0
4 843

2008
319
797
736
0
1 230
3 082

2007
113
532
474
46
590
1 754

2008
6 800
6 800

2007
6 800
6 800

Ansvarsförbindelser
Garantiåtaganden
Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag
Summa

50
70 133
70 183

50
300
350

Summa ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

76 983

7 150

Periodiseringsfond
Summa
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
NOT 20 LÅNGFRISTIGA SKULDER
TILL KREDITINSTITUT
Belopp av långfristiga skulder som
förfaller inom 2 till 5 år
efter 5 år
Summa
NOT 21 KONCERNENS RÄNTEBÄRANDE
SKULDER

NOT 22 LEVERANTÖRSSKULDER
NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Upplupen ränta
Förutbetald hyra
Förutbetald leasing övrigt
Upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

2008
0
178
0
50
175
403

2007
108
172
0
61
244
585

NOT 16 UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL 2008

Antal/värde vid årets ingång
Nyemission
Antal/värde vid årets utgång

Antal
aktier
64 181 571
128 880 475
193 062 046

Kvotvärde
per aktie
0,02 SEK
0,02 SEK
0,02 SEK

NOT 17 CHECKRÄKNINGSKREDIT
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit
Outnyttjad checkräkningskredit

2008
3 500
3 260
240

2007
1 500
903
597

Checkräkningskrediter
Checkräkningskrediter avser upptagen kredit hos Opus Prodox AB och
EWJ Teknik A/S.
NOT 18 LIKVIDA MEDEL
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Summa

2008
919
0
919

2007
2 220
0
2 220

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupen löneskuld
Upplupen semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Summa
NOT 24 STÄLLDA PANTER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställd säkerhet för Skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar
Summa
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Styrelsens och VD:s underskrifter
Undertecknande styrelse och verkställande direktör
Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har
upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder
IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed
och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning och resultat. Ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat

som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av
årsredovisningen. Koncernförvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av
koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de
företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 4 maj 2009

Göran Nordlund
Styrelsens ordförande

Jan-Crister Persson

Bertil Engman

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Lothar Geilen

Märtha Josefsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Magnus Greko
Verkställande direktör och koncernchef

Min revisionsberättelse har avgivits den 4 maj 2009

Lennart Persson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Opus Prodox AB (publ), org.nr. 556390-6063
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och
bokföringen samt styrelsens förvaltning i Opus Prodox AB (publ)
för år 2008-01-01 – 2008-12-31. Årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 26-55.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med
hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen

och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot
bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig
grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder
IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 4 maj 2009

Lennart Persson
Auktoriserad revisor
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Ordlista
ATL
Förkortning för ”Automatic Test Line”, viket är en automatisk
testbana för emissions- och säkerhetskontroll av fordon.

LPG
Förkortning för ”Liquefied Petroleum Gas”. En LPG-bil drivs
med gasol.

Centraliserad bilprovning
Centraliserad bilprovning innebär att staten i egen regi bedriver
bilprovningsprogram alternativt att staten auktoriserar en motpart att utföra samtliga bilprovningskontroller samt att skapa
nödvändiga databaser för exempelvis inkallelse och registerhantering. I ett centraliserat system sker kontrollen av ett fordon
på en station medan åtgärden av eventuella fel normalt sker på
en extern bilverkstad.

OBD
Förkortning för ”On Board Diagnostics”, vilket avser diagnos av
ett fordons funktion via datorer inbyggda i fordonet. Dagens
OBD möjliggör, genom standardiserade kommunikationsprotokoll, en snabb statuskontroll av ett fordons olika system.

Decentraliserad bilprovning
Decentraliserad bilprovning innebär att fristående verkstäder får
söka ackreditering för att utföra säkerhets- och miljökontroller.
Staten i fråga auktoriserar normalt en huvudentreprenör som i
sin tur kontrakterar ett antal verkstäder att utföra dessa kontroller men endast ett företag att utrusta samtliga verkstäder. Hantering av exempelvis register och inkallelse administreras av staten
själv, alternativt har staten lagt ut även denna del på entreprenad.
EDBMS
Förkortning för ”Emission Database Management System” vilket
är ett mjukvarusystem utvecklat av Opus dotterbolag SysTech
för bilprovningsprogram. EDBMS är ett system som bland annat
består av en VID vilken förenar data från bilprovningsstationerna.
EOBD
Förkortning för ”European On Board Diagnostics”, vilket avser
diagnos av ett fordons funktion via datorer inbyggda i fordonet
och är den europeiska standarden från 2001. Bensindrivna bilar
tillverkade efter 2001 skall vara utrustade med EOBD. För
dieseldrivna bilar gäller 2003. (Se även ”OBD” nedan.)
EVAP
Förkortning för ”Evaporative Emission Control System”. Detta
är en produkt som mäter läckage från en bränsletank för att på
detta sätt fastställa kolväteutsläpp.
I/M program
Förkortning för ”Inspection and Maintenance program” vilket är
den amerikanska motsvarigheten av fordonsinspektionsprogram
vilka i Sverige utförs av Svensk Bilprovning AB. Syftet med I/M
program är att förbättra luftkvaliteten och trafiksäkerheten
genom att identifiera fordon med höga avgashalter i behov av
reparation och fordon med säkerhetsbrister genom inspektion,
avgastest, och/eller nedladdning av felkoder från fordonets inbyggda datorsystem.
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OBDII
Förkortning för ”On Board Diagnostics II”, se ovan. OBDII är
den amerikanska standarden från 1996. Bilar tillverkade efter
1996 skall vara utrustade med OBDII. Standarden är en vidareutveckling av den ursprungliga OBD-standarden och ger större
möjligheter att avläsa ett fordons status. Standarden omfattar
per idag miljörelaterade felkoder.
PBBT
Förkortning för ”Performance Based Brake Tester”, vilket är ett
instrument för att mäta hjulens bromskraft och används vid
kon-troll av tunga fordons bromsar i USA och i Kanada.
Remote OBD
Motsvarande trådlös bilprovning på svenska. Trådlös bilprovning
innebär att en liten apparat kopplats till bilens OBD-uttag. När
bilen passerar en mottagarantenn (så kallad ”hot spot”) sänds
eventuella felkoder över till myndigheternas databas tillsammans
med ett ID.
SAP-system
Affärssystem (mjukvara) utvecklat av programvaruleverantören
SAP.
VID
Förkortning för ”Vehicle Inspection Database”. Detta är ett
mjukvarusystem som samordnar data från bilprovningar och kan
bland annat användas för att sammanställa rapporter, analyser,
registerhantering och kallelser.
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