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SYSTEM 3R HOLDING AB 
ORG.NR 556225-7963 
KONCERNBOKSLUT 1993

VERKSAM HETSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för System 3R Holding AB får härmed avge redovisning för 
räkenskapsåret 1993-01-01 - 1993-12-31.

A ffärshändelser

System 3R Holding AB förvärvade per 1990-12-19 samtliga aktier i bolaget System 3R 
International AB» org.nr 556194-5741. System 3R International är det bolag vilket genom 
royaltyavtal utnyttjat produktions- och försäljningsrätten till de produkter för vilka System 3R 
Holding har haft patenträttigheter. I december försåldes samtliga patenträttigheter till System 3R 
International.

Under december 1993 erhöll Sparbanken option att förvärva 90% av aktierna och samtidigt 
inleddes förhandlingar för att finna en rekonstruktion av hela 3R-gruppen. För att underlätta detta 
arbete genomfördes ett ackord innebärande att Sparbanken skrev av sitt lån till bolaget om 
25.000.000 SEK. Ny ledning tillträdde i början av december. Sparbanken utnyttjade i februari 1994 
sin option och förvärvade 90% av aktierna i System 3R Holding AB.

Eget kapital

Det egna kapitalet har genom det ackord som genomförts återställts och uppgår per 1993-12-31 till 
20.784 Kkr.

Verksamheten

Moderbolagets huvudsakliga verksamhet under 1993 har bestått av förvaltning och underhåll av 
patenträttigheter.

Bolaget har under 1993 haft 0 anställda (0 1992). Lön eller annan ersättning har ej utgått..
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SYSTEM 3R HOLDING AB 
ORG.NR 55(5225-7963 
ÅRSBOKSLUT 1993 
M ODERBOLAGET

NOTANTECKNINGAR TILL BOKSLUTET 1993

Redovisningsprinciper - koncernen

Koncembalansräkningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att förvärvade bolag 
ingår i koncernredovisningen med resultatet för tiden efter förvärvet Vid upprättandet av 
koncernbokslutet har vid omräkning av de utländska dotterbolagens bokslut den sk "monetära-icke 
mo me tära-me t oden" använts.

Not 1 A vskrivningar enligt plan 

K oncernen:

Avskrivningar enligt plan har skett enligt varje enskilt lands skatteregler. 
Avskrivningarna varierar från 10 - 40 %, beroende på inventariens an. Byggnader har 
avskrivits med 2 - 5 %.

o
Arets avskrivning 1993 1992

Maskiner och inventarier 4 837 6 550
Byggnader 1 637 1 672
Goodwill 1 854 669

M oderbolaget:

Avskrivning enligt plan har för maskiner och inventarier beräknats tili 20 % av 
anskaffningsvärdet.

Årets avskrivning 1993 1992

Maskiner och inventarier 33 66

Not 2 A ktier och andelar i dotterbolag

Antal Innehav Nominellt Bokfört
% värde värde

System 3R International AB 90 001 91 9 001 000 22 761 2 5 3 ^
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SYSTEM 3R HOLDING AB 
ORG.NR 556225-7963 
ÅRSBOKSLUT 1993 
MODERBOLAGET

Not 10 R örelseintäkter - M oderbolaget

Av rörelsens intäkter härför sig 17.000.000 till försäljning av patenträttigheter. 

Not 11 Förändring  eget kapital

Aktie- Bundna Fria
kapital reserver reserver

Enligt balansräkning 92-12-31 50 4 560 - 23 501
Överföring mellan bundna och
fria reserver + 2079 - 2 079
1992 års resultat - 33 686

"Enligt balansräkning 93-12-31 50 6 639 - 59 266

1 denna årsredovisning intagna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning undertecknas 
härmed:

Vällingby 1994 -OS -2*/

Håkan Nordquistj-^D Hans Dirtoft v Hu^o Lindblad

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avgivits 
1994-<?J - P g a osäkerhet avseende v ärd e t av a k t ie r  i d o tte rb o lag  h ar ja g  
varken t i l l -  e l l e r  a v s ty rk t f a s t s t ä l l a n d e t  av r e s u l ta t -  och ba lansräkn ing  samt 
v in s td isp o s itig p T /

Auktoriserad revisor
SET - Svensson, Erikson & Tjus Revisionsbyrå AB
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