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Datum för årsstämma och ekonomisk information
Smarteqs årsstämma äger rum onsdagen den 27 maj 2009 klockan 17.00 i bolagets lokaler i 
Enebyberg, Täbyvägen 27. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den 
av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast onsdagen den 20 maj 2009, 
dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast den 20 maj 2009 klockan 
16.00, under adress:
Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, per fax till 08-792 06 77 eller per e-mail till  
ove.ostergren@smarteq.se. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, adress 
och telefonnummer uppges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna 
i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren 
härom i god tid före den 20 maj 2009 då sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear 
Sweden AB.

Kvartalsrapport för 1:a kvartalet 2009 den 27 maj 2009
Kvartalsrapport för 2:a kvartalet 2009 den 20 augusti 2009
Kvartalsrapport för 3:e kvartalet 2009 den 22 oktober 2009
Bokslutskommuniké för 2009 den 17 februari 2010
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Smarteq – sammanfattning  
av en antennspecialist
Smarteqs affärsidé är att utveckla, marknadsföra och sälja antenner och antennsys-

tem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet i en alltmer trådlös värld. 

Verksamheten är inriktad på produkter och tjänster för:

Kommunikation till och från fordon; •	 Automotive

Kommunikation till och från maskiner; •	 M2M (Machine to Machine)

Kommunikation av tal och data mellan människor;•	  Mobile Communications

Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för OEM-och 

eftermarknaden. Bolagets produktprogram av standardantenner marknadsförs även 

genom ett nätverk av distributörer.

Smarteqs målsättning och strategi är att vara ledande inom de prioriterade mark-

nadssegmenten genom att:

Tillhandahålla högteknologiska lösningar•	

Leverera högkvalitativa och miljövänliga produkter•	

Erbjuda värdeskapande produkter och tjänster•	

Vara en attraktiv arbetsgivare•	

Bolaget har egna resurser för produktutveckling, inköp samt försäljning. Produk-

tion och logistikhantering är i huvudsak outsourcad till externa partners, de flesta 

lokaliserade i Östeuropa och Asien. Tillverkningsprocesserna är certifierade enligt ISO/

TS16949 och ISO14001.

Smarteq har ca 30 anställda och marknadsbearbetning sker genom upparbetade 

kanaler i ca 30 länder.

Smarteq verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden 

drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni och for-

donsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation 

till och från fordon samt industrins ökande behov av trådlös kommunikation, M2M. 

Smarteqs vision är att bli en av Europas ledande aktörer med specialistkompetens 

inom området antennsystem med högt teknikinnehåll för dessa fokusområden.
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VD-ord
Smarteq har under år 2008 fortsatt att renodla 
sin verksamhet för att fokusera på antenner 
och antennsystem inom kundsegmenten Au-
tomotive; kommunikation till och från fordon, 
M2M; kommunikation till och från maskiner 
och utrustningar samt Mobile Communica-
tions; kommunikation av tal och data mellan 
människor.

Inom kundsegmentet Automotive märks ett 
större intresse för avancerade multifunktions-
antenner med upp till 12 funktioner fördelade 
på upp till 4 antennpositioner. Applikatio-
nerna är kommunikation, navigation och fleet 
management. Smarteq har här ett helt nytt 
koncept framtaget i samarbete med
AB Volvo. Från tillverkarna av personbilar i det 
övre segmentet märks ett ökande intresse av 
inbyggda antenner av designskäl. Även här 
har vi ett nytt koncept framtaget i samarbete 
med Bentley.

M2M är Smarteqs snabbast växande kund-
segment. Antalet applikationer för kommu-
nikation mellan maskiner och utrustningar 
växer mycket snabbt och därmed behovet 
av avancerade antenner. Inom detta område 
återfinns våra affärer med antenner för 
automatisk avläsning av elmätare, parkerings-
automater, säljautomater mm. Smarteq är 
väl positionerad för leveranser av antenner 
till de stora projekten i Europa för automa-
tisk avläsning av elmätare vilka beräknas att 
startas upp under senare delen av 2009. Även 
här har Smarteq ett nytt antennsortiment. 
Dessutom har vi antenner för trådlösa larm 
och nivåreglering. En snabbt växande affär 
utgör antenner för spårning av bilar, båtar och 
containers. Flera av de nya affärerna drivs av 
lagkrav, existerande eller kommande.

Inom kundsegmentet Mobile Communica-
tions drivs behovet av antenner av den tek-
niska utbyggnaden av infrastruktur för kom-
munikation av tal och data mellan människor. 
Här ökar användningen av trådlös kommuni-
kation som komplement till fast infrastruktur 
eller för att ersätta den helt. Här används ett 

antal tekniker och frekvenser såsom CDMA 
450, GSM, UTMS och WIMAX. Smarteq har 
utvecklade antennkoncept för samtliga dessa 
liksom för trådlösa nätverk, WLAN.

För att effektivisera bearbetningen av dessa 
kundsegment har organisationen förstärkts 
med två kunniga tekniska säljare. Vidare har 
en säljrepresentation startats upp i USA.

Befintliga produktionspartners i Asien har 
knutits närmare Smarteq med gemensamt 
överenskomna program för kostnadsrationali-
sering vilket har lett till betydande besparing-
ar. Vidare har en ny produktionspartner i Kina 
utvärderats med ett mycket positivt resultat. 
Denne är certifierad enligt ISO/ TS16949 och 
är tänkt som Smarteqs huvudleverantör av 
antenner för fordonsindustrin.

 Smarteqs försäljning under andra halvåret av 
2008 och början av 2009 har drabbats nega-
tivt av den globala finansoron i allmänhet och 
fordonsindustrins nedgång i synnerhet. För 
att mildra effekten av detta har ett omfat-
tande kostnadsbesparingsprogram startats. 
Huvuddelen i detta utgörs av en hemtagning 
av ett tidigare outsourcat lager för att skötas 
i egen regi. Vidare har en överenskommelse 
träffats med samtlig personal om ett tillfälligt 
löneavstående att gälla from andra kvartalet 
2009. 

Idag har Smarteq en väl förankrad och 
fokuserad verksamhet med en tydlig strategi 
och en allt starkare kundbas och en allt mer 
effektiv verksamhet. Detta i kombination 
med ett antal nya högteknologiska antenn-
plattformar gör att jag med tillförsikt ser fram 
emot en fortsatt utveckling av företaget kring 
dess kärnaffär i takt med att världsekonomin 
förbättras.  

Lars Ericson 
VD



5SMARTEQ AB (PUBL)   Org nr 556387-9955    ÅRSREDOVISNING 2008

Året i korthet
Den strategi som genomfördes under 2006, 
att renodla bolagets verksamhet till att enbart 
omfatta kärnområdet Antenner och antenn-
system, har under året fortsatt bära frukt med 
flera större kundkontrakt. 

Exempelvis har flera viktiga kontrakt inom 
området AMR (automatisk fjärravläsning av el-
mätare), tecknats. Dessa kontrakt med kunder 
som Telenor Cinclus, Landis+Gyr och Kam-
strup Senea avser huvudsakligen leveranser 
till pilotprojekt i övriga Norden.  Potentialen i 
dessa framtida projekt är dubbelt så stor som 
i Sverige. Dessa kontrakt befäster ytterligare 
Smarteqs position som ledande leverantör 
av antenner till AMR projekt. Marknaden för 
fjärravläsning beräknas växa snabbt i volym 
de närmaste åren och Smarteq förväntar sig 
fler affärer på den Europeiska marknaden.

Ett annat exempel är det nya avtalet 
med AB Volvo om framtida leveranser av en 
ny generation av multifunktionsantenner 
till kommersiella fordon. Effekten av denna 
nominering kommer att bli betydande för 
Smartegs framtida fakturering. Detta uppdrag 
befäster Smarteqs ställning som leverantör 
av antenner till fordonsindustrin vilket är 
ett av tre prioriterade affärssegment. Under 
fjärde kvartalet erhöll Smarteq ytterligare ett 
betydande kontrakt med Volvokoncernen 
som avser utveckling och leverans av en ny 
strömsnål GPS plattform. 

Under första halvåret uppgick omsätt-
ningen till 53,2 mkr varav affären Automatisk 
Mätaravläsning, AMR, med kunder som 
Telenor-Cinclus och Landis+Gyr stod för ca 
33 % av omsättningen. Under andra halvåret 
har bolaget drabbats av den finansiella krisen 
och därpå följande lågkonjunktur, framför 
allt inom fordonsindustrin. Omsättningen 
för andra halvåret uppgick till 34,7 mkr, en 
minskning med 35 % jämfört med första 
halvåret. Kombinationen av lågkonjunkturen 
och att leveranserna till de stora svenska 
AMR projekten avtagit tidigare än beräknat 
har påverkat andra halvårets omsättning och 
resultat negativt.

För helåret sjönk omsättningen med 16 % 
jämfört med föregående år, från 104,2 till 87,9 
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mkr. Minskningen är som beskrivet ovan ett 
resultat av den globala konjunkturnedgången 
inom framförallt fordonsindustrin samt de 
avtagande leveranserna i de stora svenska 
AMR projekten. 

Rörelseresultatet exklusive goodwillav-
skrivningar uppgick till 2,1 (4,1) mkr, en minsk-
ning med 49 %.

Nettoresultatet för helåret blev -1,5 (0,4) 
mkr. Resultat är belastat med engångsposter 
avseende avveckling av personal på 0,5 mkr. 

I resultatet ingår även kostnader för ök-
ning av reserver avseende lagerinkurans och 
osäkra kundfordringar uppgående till 1,2 mkr.

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång
Lågkonjunkturen har påverkat inledningen 
av verksamhetsåret 2009 med en fortsatt 
mycket svag fakturering med stora volym-
tapp jämfört med föregående år. De största 
nedgångarna står framförallt att finna inom 
Automotive samt AMR där de stora svenska 
projekten är under slutförande med låga ut-
tag från kunderna.

För att möta nedgången i försäljning 
har ett antal kostnadsbesparande åtgärder 
vidtagits, bl a kommer bolagets outsourcade 
varulager tas hem och skötas i egen regi 
och en temporär generell lönereduktion har 
förhandlats fram med effekt fr o m  andra 
kvartalet 2009. Styrelsen kommer även att 
föreslå årsstämman en minskning av bolagets 
aktiekapital från nuvarande 105,8 mkr till 61,4 
mkr.
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Affärsidé, 
mål och strategier
Smarteq är ett svenskt bolag som bildades 
1996 och som fokuserar på att utveckla och 
sälja produkter för trådlös kommunikation till 
och från fordon (Automotive), mellan utrust-
ningar och maskiner (M2M) samt för trådlös 
överföring av tal och data (Mobile Communi-
cations). Genom förvärven av Carant AB, All-
gons ATM-verksamhet, Trans IT och Svenska 
Antennspecialisten AB har bolaget samman-
taget lång erfarenhet och hög kompetens 
inom kommunikationslösningar för fordon 
och övriga industriella applikationer.

Smarteqs affärsidé
Smarteqs affärsidé är att utveckla, marknads-
föra och sälja antenner och antennsystem för 
ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet i 
en alltmer trådlös värld. 

Verksamheten är inriktad på produkter 
och tjänster för:
•	 Kommunikation	till	och	från	fordon;	Auto-

motive
•	 Kommunikation	till	och	från	maskiner;	

M2M (Machine to Machine)
•	 Kommunikation	av	tal	och	data	mellan	

människor; Mobile Communications

Verksamheten är fokuserad på utveckling 
och försäljning av produkter för OEM-och 
 eftermarknaden. Bolagets produktprogram av 
standardantenner marknadsförs även genom 
ett nätverk av distributörer.

Mål och strategier
Smarteqs målsättning och strategi är att vara 
ledande inom de prioriterade marknads-
segmenten genom att:
•	 Tillhandahålla	högteknologiska	lösningar
•	 Leverera	högkvalitativa	och	miljövänliga	

produkter
•	 Erbjuda	värdeskapande	produkter	och	

tjänster
•	 Vara	en	attraktiv	arbetsgivare

Smarteq skall vara den ledande antenntillver-
karen inom sina prioriterade kundsegment. 
Detta skall ske genom att tillhandahålla en 
hög teknisk kompetens inom RF, elektronik 

och mekanik. För verifiering av antennegen-
skaper tillhandahåller Smarteq ett modernt 
laboratorium med tillhörande simuleringsut-
rustningar liksom miljökammare. De senaste 
rönen inom antennteknik skall fångas upp  
genom ett nära samarbete med universitet 
och högskolor. Smarteqs ambition är härvid 
att deltaga i nationella projekt med företräda-
re från industri och högskola. Smarteq ingår 
dessutom i Näringslivsrådet för IVA, Kungliga 
Vetenskapsakademien. Vid utveckling av nya 
antennkoncept eftersträvas en konstruktion 
som ger minsta möjliga miljöpåverkan vid 
såväl tillverkning som destruktion. Smarteq 
skall patent- och mönsterskydda nya unika 
antennkoncept.  

Smarteq kundanpassar sina grundkoncept 
för antenner i nära samarbete med utvalda 
nyckelkunder. Smarteq skall ha en väl utveck-
lad och kostnadseffektiv ”Supply Chain” från 
sina produktionspartners. Målsättningen är 
att dessa skall försörja sig lokalt med kom-
ponenter. Smarteqs mål är att skapa största 
möjliga värde för slutkunden samtidigt 
som man strävar efter att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Namnet Smarteq skall förknip-
pas med lyhördhet, långsiktighet, kompetens, 
engagemang och målmedvetenhet.
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Organisation
Smarteq har byggt sin organisation kring 
en traditionell och beprövad organisations-
modell som fokuserar på kärnverksamheten 
antenner och antennsystem för Automotive, 
M2M samt Mobile Communications. Akti-
viteterna mot utvalda nyckelkunder liksom 
prospects leds av Key Account Managers med 
fullt lönsamhetsansvar för respektive affär. 
Den kundbearbetande delen av organisa-
tionen rapporterar till en Marknads- och 
Försäljningschef vilken även fungerar som 
Key Account Manager för vissa nyckelkunder.

Försäljningsavdelningen understöds av 
en Teknikavdelning med ansvar för pro-
duktutveckling och marknadsanpassning 
av befintliga produkter samt utveckling av 
nya produkter. Vidare finns en Inköps- och 
Logistikavdelning som ansvarar för avtal och 
kontakter med Smarteqs produktionspart-
ners samt för hemtagning, lagerhållning och 
utleverans av produkterna.  Efterlevnaden av 
Smarteqs kvalitetssystem kontrolleras regel-
bundet av Kvalitetsavdelningen genom pro-
dukt- och processrevisioner samt auditeringar 
av våra produktionspartners. VD och cheferna 
för respektive avdelning utgör Smarteqs 
ledningsgrupp, vilken sammanträder en gång 
per månad. Smarteqs organisationsmodell 
ger hög känslighet för marknadens ständigt 
förändrade krav och behov.

Smarteq hade vid årsskiftet 34 egna 
anställda varav 11 är direkt eller indirekt 
verksamma med produktutveckling. Flertalet 
av Smarteqs anställda har högskoleutbildning 
och är tekniker på en hög nivå. I ett företag 
med Smarteqs inriktning är personalen en 
mycket betydelsefull resurs. Det är därför 
mycket viktigt för Smarteq att även fortsätt-
ningsvis vara en attraktiv arbetsgivare som 
kontinuerligt utvecklar personalen mot högre 
kunskap och affärsmannaskap. Smarteq har 
beskrivit sitt framtida önskade tillstånd och 
vägen fram dit i skriften ”Smarteq Antennas 
Vision 2016”.
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Förvaltnings berättelse
Styrelsen och verkställande direktören för 
Smarteq Aktiebolag (publ), org nr 556387-
9955, avger härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för verksamhetsåret 
2008-01-01 -- 2008-12-31.

Verksamheten
Smarteq är ett svenskt företag som fokuserar 
på att utveckla och sälja produkter för trådlös 
kommunikation till och från fordon, mellan 
utrustningar och maskiner, M2M, samt för 
trådlös överföring av tal och data. Genom 
förvärven av Svenska Antennspecialisten AB, 
Carant AB, Allgons ATM-verksamhet och Trans 
IT har bolaget sammantaget lång erfarenhet 
och hög kompetens inom kommunikations-
lösningar för fordon och övriga industriella 
applikationer.

Koncernen omfattar Smarteq AB (publ), 
Smarteq Wireless AB, Smarteq Intressenter AB 
och Svenska Antennspecialisten AB. Smarteq 
Intressenter AB och Svenska Antennspecialis-
ten AB bedriver ingen verksamhet.

Viktiga händelser under år 2008
•	 För	helåret	blev	omsättningen	87,9	(104,2)	

mkr,	en	minskning	med	16	%.		Försälj-
ningen under andra halvåret har påverkats 
negativt av den globala konjunkturned-
gången inom framförallt fordonsindustrin. 
Dessutom var de stora svenska projekten 
inom AMR (fjärravläsning av elmätare) 
under slutförande med minskande uttag 
från kunderna.

 
•	 Rörelseresultatet	på	EBITDA-nivå	uppgick	

för	helåret	till	4,3	(5,8)	mkr,	vilket	motsvarar	
en	rörelsemarginal	på	5	%	(6	%).	Förbätt-
rade produktmarginaler har motverkat 
resultateffekten av den minskade omsätt-
ningen.

•	 Rörelseresultatet	exklusive	goodwillav-
skrivningar	uppgick	till	2,1	(4,1)	mkr.	I	
resultatet ingår jämförelsestörande poster 
uppgående	till	-0,5	(-1,1)	mkr.	Resultatet		
inkluderar även kostnader för ökning av re-
server avseende lagerinkurans och osäkra 

kundfordringar	uppgående	till	1,2	mkr.		

•	 Under	året	har	flera	viktiga	kontrakt	inom	
området AMR, automatisk fjärravläsning 
av elmätare, tecknats. Dessa kontrakt med 
kunder som Telenor Cinclus, Landis+Gyr 
och Kamstrup Senea avser huvudsakligen 
leveranser till pilotprojekt i övriga Norden.  
Potentialen i dessa projekt är dubbelt så 
stor som i Sverige. Dessa kontrakt befäster 
ytterligare Smarteqs position som ledande 
leverantör av antenner till AMR projekt. 

•	 Under	tredje	kvartalet	har	två	nya	Key	
Account Managers anställts med fokus på 
utvidgade affärer inom kundsegmenten 
Automotive respektive Mobile Commu-
nications. Bolaget har dessutom förstärkt 
sina försäljningsresurser genom att eta-
blera representation i USA.

•	 Ett	nytt	avtal	har	tecknats	med	AB	
Volvo om framtida leveranser av en ny 
generation av multifunktionsantenner till 
kommersiella fordon. Effekten av denna 
nominering kommer att bli betydande för 
Smarteqs framtida fakturering. Ytterligare 
ett kontrakt med Volvokoncernen teckna-
des under fjärde kvartalet. Kontraktet avser 
utveckling och leverans av en ny strömsnål 
GPS plattform. Dessa uppdrag befäster 
Smarteqs ställning som leverantör av 
antenner till fordonsindustrin vilket är ett 
av tre prioriterade affärssegment.

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång
Lågkonjunkturen har påverkat inledningen 
av verksamhetsåret 2009 med en fortsatt 
mycket svag fakturering med stora volym-
tapp jämfört med föregående år. De största 
nedgångarna står framförallt att finna inom 
Automotive samt AMR där de stora svenska 
projekten är under slutförande med låga ut-
tag från kunderna.

För att möta nedgången i försäljning 
har ett antal kostnadsbesparande åtgärder 
vidtagits, bl a kommer bolagets outsourcade 
varulagerhantering tas hem och skötas i egen 

regi och en temporär generell lönereduktion 
har förhandlats fram med effekt fr o m andra 
kvartalet 2009. Styrelsen kommer även att 
föreslå årsstämman en minskning av bolagets 
aktiekapital från nuvarande 105,8 mkr till 61,4 
mkr. 

Marknaden
Smarteq fokuserar på tre kundsegment:
Automotive (Fordon), M2M (Machine to 
Machine) samt Mobile Communications 
(trådlös överföring av tal och data).

En betydande del av Smarteqs intäkter 
kommer från OEM-kunder. OEM står för Ori-
ginal Equipment Manufacturer och betyder 
att stora tillverkare lägger ut delar av sin pro-
duktutveckling och produktion på en partner. 
Den färdiga produkten säljs sedan under 
beställarens varumärke. Smarteqs intäkter 
från OEM-marknaden utgjorde under 2008 ca 
79 (82) % av de totala intäkterna. Under 2008 
stod de 10 största kunderna för 69 (72) % av 
omsättningen och den enskilt största kunden 
för 17 (23) %.  

Automotive
Smarteq är idag väl etablerad på marknaden 
för antenner till lastbilar liksom personbilar i 
det övre segmentet.

Från lastbilstillverkarna märks ett allt 
större intresse för avancerade multifunktions-
antenner med upp till 12 funktioner fördelade 
på 3-4 antennpositioner. Applikationerna är 
Kommunikation, Navigation och Fleet Mana-
gement. Smarteq har här ett helt nytt koncept 
vilket är framtaget i samarbete med Volvo 
koncernen som är en ledande tillverkare av 
kommersiella fordon. Detta kommer att lanse-
ras globalt. Från tillverkarna av personvagnar 
i det övre segmentet märks ett ökat intresse 
för inbyggda antenner av designskäl. Smarteq 
har här ett helt nytt koncept för GSM, GPS 
och SDARS vilket är framtaget i samarbete 
med Bentley. Även detta koncept kommer 
att lanseras globalt. Bland kundreferenserna 
kan nämnas AB Volvo, Scania, Nissan Diesel, 
Renault, Volvo Cars, VW, AUDI, Bentley och 
Continental.
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Bolaget kommer även i fortsättningen att 
förvalta sina goda relationer och upprätthålla 
den direkta kommunikationen med de stora 
lastvagns- och personbilstillverkarna. Denna 
ambition understrykes genom förstärkt säljor-
ganisation samt representation på den viktiga 
USA marknaden.

Smarteq har tillika ett kvalitetssystem 
som är certifierat enligt ISO/TS 16949 och ISO 
14001 vilket är en förutsättning för att kunna 
bli leverantör till fordonsindustrin. 

M2M
Detta är Smarteqs snabbast växande 
kundsegment. Antalet applikationer med 
kommunikation mellan maskiner och/eller 
utrustningar växer mycket snabbt och där-
med behovet av avancerade antenner. Inom 
detta område återfinns bolagets affärer med 
antenner för automatisk fjärravläsning av 
elmätare, parkeringsautomater, säljautomater 
etc. Vidare har Smarteq antenner för trådlösa 
larm och nivåreglering. En snabbt växande 
marknad utgör antenner för spårning av bilar, 
båtar och containers. Tillsammans med sina 
AMR partners deltar Smarteq i ett antal pilot-
projekt i övriga Norden vilket på sikt beräknas 
leda till en betydande fakturering då markna-
den är dubbelt så stor som den svenska.

Flera av affärerna drivs av lagkrav, existe-

rande eller kommande, såsom fjärravläsning 
av elmätare och spårning. Bland kundrefe-
renserna kan nämnas Landis+Gyr, Telenor 
Cinclus, Kamstrup-Senea, Actaris, Aidon, 
Securitas och Cale Systems.

Mobile Communication
Globalt sker en kontinuerlig utbyggnad av 
den tekniska infrastrukturen för kommunika-
tion av tal och data mellan människor. Härvid 
ökar användningen av trådlös kommunika-
tion som komplement till befintlig fast infra-
struktur eller för att ersätta den helt. Detta 
beroende på att den trådlösa infrastrukturen 
kan byggas med lägre investeringar. Härvid 
användes ett antal tekniker och frekvenser 
såsom CDMA 450, GSM, UMTS och Wimax. 
Smarteq har utvecklade antennkoncept för 
samtliga dessa. 

Smarteq har även antenner för lokala 
trådlösa nätverk, WLAN.

I Europa har en ny gemensam standard 
för ett digitalt kommunikationssystem för 
utryckningsfordon, TETRA, fastställts.

Utbyggnaden har nyligen påbörjats i flera 
länder med antenner från Smarteq. Bolaget 
levererar även unika antennsystem för militä-
ra applikationer. Bland kundreferenserna kan 
nämnas Ericsson,  Flextronics, SAAB Defence, 
Ice.Net, Telia Sonera och Arad. 

Distributörer
Smarteq har även en uttalad ambition att 
inom de prioriterade kundsegmenten utöver 
försäljning till OEM även sälja via ett utvecklat 
globalt nätverk av distributörer. 

I denna kategori kan nämnas Malux, 
Embedded Antennas, Nowire och Data 
Equipment. 

Produktutveckling
Smarteq skall koncentrera sina utvecklingsre-
surser på antenner och antennsystem för app-
likationer inom de prioriterade kundsegmen-
ten. Produktutvecklingen skall ske i ett nära 
samarbete med utvalda nyckelkunder. Varje 
utvecklingsprojekt skall ha målsättningen att 
leda till en ny affär hos en befintlig eller ny 

kund. Beslut om utveckling av nya produkter 
eller applikationer skall tas av Produktrådet. 
För att säkerställa teknisk prestanda skall 
Smarteq tillhandahålla simuleringsprogram 
och testutrustningar av högsta kvalitet för 
att kunna verifiera alla faser i antennutveck-
lingen. Härvid skall såväl RF, elektronik liksom 
mekanik kunna testas under olika miljöbe-
tingelser.

Under året har en tredje generation av 
antenner för elmätare utvecklats för att svara 
upp mot nya elsäkerhetskrav. Vidare har två 
antenner tagits fram för FWT, fixed wireless 
terminals, dvs överföring av tal och data via 
GSM/GPRS teknik. Ett flertal antenner ur 
bolagets standardsortiment har dessutom 
kompletterats med WLAN funktion. 

En helt ny antennplattform med multi-
funktionslösningar har utvecklats för kom-
mersiella fordon vilken kommer att erbjudas 
till samtliga fordonstillverkare. Under andra 
halvåret har en ny strömsnål GPS-plattform 
tagits fram. Smarteq deltar i ett nationellt 
projekt, Greencom, tillsamman med KTH, 
Chalmers och företrädare för skogsindustrin 
med målsättning att ta fram ett bättre kom-
munikationssystem för de ”gröna näringarna”. 
Under året har väsentligt större medel avsatts 
för utveckling av nya produkter jämfört med 
föregående år.  

Fakturering och resultat
Omsättningen för perioden uppgick till 87,9 
(104,2) Mkr, en minskning med 16 % jämfört 
med föregående år. Försäljningen under 
första halvåret 2008 var 4 % bättre jämfört 
med samma period 2007. Under andra 
halvåret har omsättningen påverkats negativt 
av den globala konjunkturnedgången inom 
framförallt fordonsindustrin. Dessutom var de 
stora svenska projekten inom AMR (fjärrav-
läsning av elmätare) under slutförande med 
minskande uttag från kunderna.

Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick 
för helåret till 4,3 (5,8) Mkr, vilket motsvarar 
en rörelsemarginal på 5 % (6 %). Förbättrade 
produktmarginaler har motverkat resultat-
effekten av den minskade omsättningen.
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Rörelseresultatet exklusive goodwillav-
skrivningar uppgick till 2,1 (4,1) Mkr. I resultatet 
ingår jämförelsestörande poster uppgående 
till -0,5 (-1,1) Mkr. Resultatet inkluderar även 
kostnader för ökning av reserver avseende 
lagerinkurans och osäkra kundfordringar 
uppgående till 1,2 Mkr.

Nettoresultatet exklusive goodwillavskriv-
ningar uppgick till 1,2 (3,1) Mkr.

Resultatet efter skatt blev för helåret - 1,5 
(0,4) mkr. 

Smarteq fortsätter att investera i produkt-
utveckling och under verksamhetsåret ut-
gjorde kostnaden för utvecklingsavdelningen 
8,4 (7,3) mkr. Av dessa kostnader har 2,6 (1,2) 
mkr under året aktiverats som balanserade 
utvecklingskostnader i balansräkningen.

Finansiell ställning
Koncernens disponibla likvida medel uppgick 
per den 31 december 6,9 (7,8) mkr. 
Koncernens soliditet var per den 31 december 
51 % (50 %).  

Investeringar
Investeringarna i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgick under året till 
4,0 (2,2) Mkr. Av årets investeringar avsåg 2,6 
(1,2) Mkr aktivering av utvecklingskostnader. 
Ökningen jämfört med föregående år avser 
till större delen utveckling av den nya antenn-
plattformen med multifunktionslösning för 
kommersiella fordon. 

Per december uppgick de aktiverade 
utvecklingskostnadernas nettobokförda 
värde till 6,6 (5,1) Mkr. Vidare innehåller de 
immateriella tillgångarna inkråmsgoodwill till 
ett nettobokfört värde av 5,2 (8,0) Mkr. Värdet 
på inkråmsgoodwill kommer att vara helt 
avskrivet vid utgången av 2010.

Miljö och kvalitet
Smarteq bygger sin verksamhet kring ett kva-
litetssystem som är certifierat enligt ISO/TS 
16949 och ISO 14001 vilket är en förutsättning 
för att vara en leverantör till fordonsindustrin 
och andra krävande OEM kunder. Därutöver 
har Smarteq erhållit ett Q1 godkännande av 

Ford vilket innebär att man är godkänd att 
leverera till hela Ford koncernen. Smarteq 
strävar efter att vara proaktiv i sitt kvalitets-
arbete för att få så låga felkostnader som 
möjligt. Smarteqs ambition är även att mini-
mera inverkan på miljön av dess processer, 
produkter och organisation. Även Smarteqs 
produktionspartners omfattas av våra kvali-
tetsstandards och auditeras regelbundet.

Information om risker och 
osäkerhetsfaktorer
Smarteqs resultat påverkas främst av volym, 
försäljningspriser, inköpspriser och övriga 
omkostnader. Baserat på 2008 års utfall påver-
kar en volymförändring med 10 % resultatet 
med ca 3,7 mkr.

Smarteq har valt att lägga ut huvuddelen 
av sin tillverkning hos produktionspartners i 
lågkostnadsländer och är därmed beroende 
av att dessa fullföljer sina åtaganden vad 
gäller leveranskapacitet, leveransprecision 
och kvalitet. Smarteq arbetar kontinuerligt 
med att följa upp och utveckla sina utvalda 
partners för att därmed minimera riskerna 
hos dessa.

Bolagets inköp och försäljning sker till 
stor del i andra valutor än svenska kronor. Till 
följd av detta kan intäkter och rörelseresultat 
komma att påverkas av växelkursförändringar. 
Kursförändringar i vissa valutor, särskilt USD 
och EUR, i förhållande till den svenska kronan 
påverkar intäkter och rörelseresultat och den 
internationella konkurrenskraften. Vid ut-
gången av verksamhetsåret var sammanlagt 
1,3 miljoner EUR/USD terminssäkrade fram till 
halvårsskiftet 2009. Orealiserade valutakurs-
vinster på utestående terminskontrakt har 
inte intäktsförts.
Nedanstående tabell beskriver Smarteqs pro-
centuella fördelning av valutaflöden mellan 
försäljning och inköp:

 Försäljning Inköp
SEK 40% 20%
EUR 55% 21%
USD  5 % 59 %
TOTALT 100 % 100 %
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Personal
Antal anställda per 31 december var 34 (32). 
Genomsnittligt antal helårsanställda uppgick 
under året till 30 (31). 
Smarteq bedriver ett konsekvent och lång-
siktigt personalarbete, med återkommande 
utvecklingssamtal, möjlighet till kompetens-
utveckling och en god intern kommunikation 
som viktiga inslag. Genomgående följer 
Smarteq alla lagar och regler vad gäller till 
exempel anställnings - och lönemodeller, 
arbetstidsregler och arbetsmiljö.

Moderbolaget
Moderbolaget har under året tillhandahållit 
tjänster till dotterbolagen.

Styrelsearbetet under året
Smarteqs styrelse består av fyra ledamöter 
samt en suppleant valda av årsstämman. 
Vid årsstämman den 22 maj 2008 omvaldes 
samtliga ledamöter samt styrelsesuppleant. 
Nominering av styrelseledamöter inför bola-
gets årsstämma sker genom kontakter mellan 
de större aktieägarna.
Styrelsens arbetsordning fastställer regler 
och principer för styrelsearbetet, arbetsför-
delningen mellan styrelsen och verkstäl-
lande direktören samt för den ekonomiska 
rapporteringen.

Enligt arbetsordningen ska styrelsen före 
årets början fastställa sitt eget arbetsprogram 
med tidpunkter för minst sex ordinarie sam-
manträden. Instruktionen för verkställande 
direktören anger de värdegränser inom vilka 
verkställande direktören, utan styrelsens 
hörande, kan besluta om investeringar. För 
att möjliggöra för styrelsen att fortlöpande 
följa och kontrollera företagets ekonomiska 
utveckling och ställning ska verkställande 
direktören löpande förse styrelsen med må-
nadsrapporter. Bolagets revisor rapporterar 
personligen till styrelsen.

Styrelsen har under räkenskapsåret 2008 
haft 8 sammanträden, varav ett konstitueran-
de. Styrelsens arbete har främst varit inriktat 
på affärsstrategi, marknadskommunikation 
samt finansiering.

Framtidsutsikter
Den fokuserade satsningen på specialanten-
ner inom utvalda segment har ytterligare 
stärkt Smarteqs marknadsposition. Under 
året har flera viktiga kontrakt inom området 
automatisk fjärravläsning av elmätare teck-
nats. Dessa kontrakt med kunder som Telenor 
 Cinclus, Landis+Gyr och Kamstrup Senea av-
ser huvudsakligen leveranser till pilotprojekt 
i övriga Norden. Potentialen i dessa projekt är 
dubbelt så stor som i Sverige. Dessa kontrakt 
befäster ytterligare Smarteqs position som le-
dande leverantör av antenner till AMR projekt 
vilket är av stor betydelse när de stora AMR 
projekten startas i övriga Europa. 

Samarbetsavtalet med Telenor-Cinclus 
inom AMR möjliggör dessutom utökade 
affärer inom Telenors övriga prioriterade om-
råden inom M2M, Telenor Connexion. Bland 
dessa kan nämnas spårning av containers 
och handhållna terminaler för kreditkortsav-
läsning.

Smarteqs nya kontrakt med Volvokoncer-
nen avseende multifunktionsantenner och en 
ny GPS-plattform kommer att få en bety-
dande inverkan på framtida fakturering. Dess-
utom kommer detta koncept att underlätta 
och möjliggöra antennleveranser till andra 
ledande tillverkare av kommersiella fordon.

Under tredje kvartalet har två nya Key Ac-
count Managers anställts med fokus på utvid-
gade affärer inom kundsegmenten Automo-
tive respektive Mobile Communications. Med 
en förstärkt säljorganisation på plats finns nu 
resurser att öka nykundsbearbetningen inför  
kommande år. 

Befintliga leverantörer i Asien har knutits 
närmare Smarteq med gemensamt över-
enskomna program för rationalisering vilket 
har lett till betydande kostnadsbesparingar. 
Vidare har en ny leverantör i Kina utvärderats 
med ett mycket positivt resultat och uppstart 
av antenntillverkning har inletts under första 
kvartalet 2008.

Smarteq har idag en väl förankrad och 
fokuserad verksamhet med en tydlig strategi, 
en allt starkare kundbas och en utvidgad 
leverantörsstruktur. Detta förändringsarbete 

har noterats med tillfredsställelse av våra 
kunder och leverantörer. Smarteq har vidtagit 
ett antal åtgärder för att anpassa verksamhet 
och kostnader till rådande marknadssituation 
orsakad av den globala finansiella oron. Bland 
dessa kan nämnas hemtagning av bolagets 
outsourcade varulagerhantering för att skötas 
i egen regi. Vidare har en temporär generell 
lönereduktion förhandlats fram vilket ger 
effekt fr o m andra kvartalet 2009. Styrelsen 
kommer även att föreslå årsstämman en 
minskning av bolagets aktiekapital från nuva-
rande 105,8 mkr till 61,4 mkr. 

Sammantaget gör detta att Smarteq står 
väl rustat för framtiden.

Förslag till resultatdisposition
Ansamlad förlust i moderbolaget att behand-
las av årsstämman:

Ansamlad förlust   -42 017 688
Årets resultat  -2 418 786
Kronor   -44 436 474

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att, under förutsättning av årsstäm-
mans godkännande av styrelsens förslag om 
minskning av aktiekapital, förlusten behand-
las enligt följande:

Minskning av aktiekapital -44 427 063
Överföres i ny räkning -9 411
Kronor  -44 436 474

Koncernens och moderbolagets resultat och 
ställning i övrigt framgår av efterföljande re-
sultat - och balansräkningar, sammanställning 
över förändring i eget kapital, kassaflödesana-
lyser och noter.
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Nyckeltal

EBITDA
Rörelseresultat exklusive engångsposter och 
avskrivningar. 

Engångsposter
Poster som inte är representativa för den 
löpande verksamheten.

Justerat eget kapital
Eget kapital plus obeskattade reserver minus 
uppskjuten skatt.

Soliditet
Summan av justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat exkl engångsposter dividerat 
med nettoomsättning.

Skuldsättningsgrad
Summa räntebärande avsättningar och 
skulder dividerat med summan av justerat 
eget kapital.

Balanslikviditet
Omsättningstillgångar dividerat med sum-
man av kortfristiga skulder.

Räntabilitet på genomsnittligt 
sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i pro-
cent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Genomsnittligt sysselsatt kapital
Summa tillgångar minskat med icke ränte-
bärande avsättningar och skulder, baserat på 
beloppen vid årets början och årets slut.

Räntabilitet på genomsnittligt eget 
kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt 
justerat eget kapital.

Genomsnittligt eget kapital
Summa eget kapital, baserat på beloppen vid 
årets början och årets slut.

Andel riskbärande kapital
Justerat eget kapital plus uppskjuten skatt i 
procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal anställda
Totalen av antal anställda per månad divide-
rat med tolv.

Omsättning per anställd, kr
Nettoomsättning dividerat med medelantalet 
anställda.

Resultat per aktie, kr
Årets resultat dividerat med genomsnittligt  
antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier
Vägt genomsnitt efter antal aktier vid varje 
månads utgång.

Belopp	i	Tkr	 2008	 2007	 2006	 2005	 2004
Försäljningstillväxt,	%	 -16	 40	 25	 -27	 10
Nettoomsättning	 87	897	 104	184	 74	291	 59	409	 81	123
EBITDA*	 4	886	 6	892	 -6	482	 -4	231	 3	117
Rörelseresultat*	 -132	 2	461	 -10	949	 -11	784	 -4	355
Resultat	efter	finansiella	poster*	 -994	 1	462	 -11	814	 -12	985	 -4	948
Engångsposter	 -539	 -1	103	 -6	107	 -15	233	 –
Justerat	eget	kapital	 26	873	 28	406	 8	126	 21	163	 19	494
Soliditet,	%	 51	 50	 16	 43	 42
Rörelsemarginal*,	%	 0	 2	 -15	 -20	 -5
Skuldsättningsgrad,	%	 55	 46	 225	 53	 47
Balanslikviditet,	%	 149	 146	 77	 105	 95
Räntabilitet	på	genomsnittligt	sysselsatt	kapital,	%	 neg	 4	 neg	 neg	 neg
Räntabilitet	på	genomsnittligt	eget	kapital,	%	 neg	 2	 neg	 neg	 neg
Andel	riskbärande	kapital,	%	 51	 50	 16	 43	 42
Genomsnittligt	antal	anställda	 30	 31	 36	 32	 34
Omsättning	per	anställd	 2	930	 3	361	 2	064	 1	857	 2	386
Resultat	per	aktie,	kr	 -0,01	 0,00	 -0,21	 -0,43	 -0,09
Resultat	per	aktie,	kr*	 -0,01	 0,02	 -0,14	 -0,19	 -0,10
Genomsnittligt	antal	aktier,	1	000-tal	 105	779	 96	167	 85	203	 63	052	 48	342
*   Exklusive engångsposter.     
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Resultaträkning
     Koncernen  Moderbolaget 
(Tkr) Not 2008 2007 2008 2007
     
Nettoomsättning	 1	 87	897	 104	184	 2	424	 2	043
Övriga	rörelseintäkter	 2	 2	900	 1	316	 –	 –
Råvaror	och	förnödenheter	 	 -	50	524	 -64	166	 –	 –
Övriga	externa	kostnader	 6	 -11	389	 -10	463	 -1	807	 -1	521
Personalkostnader	 3	 -23	998	 -23	979	 -3	033	 -2	597
Avskrivningar	 4	 -5	018	 -4	431	 –	 –
Jämförelsestörande	poster	 5	 -539	 -1	103	 –	 –
Rörelseresultat  -671 1 358 -2 416 -2 075
     
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	 7	 71	 12	 2	 171
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 8	 -933	 -1	011	 -5	 -6
Finansnetto  -862 -999 -3 165
     
Resultat före skatt  -1 533 359 -2 419 -1 910
     
Skatt	på	årets	resultat	 9	 –	 –	 –	 –
Årets Resultat  -1 533 359 -2 419 -1 910
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Balansräkning koncernen
(Tkr) Not  2008-12-31 2007-12-31
   
TILLGÅNGAR   
   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar	 10	 	
Goodwill	 	 	 5	235	 7	983
Balanserade	utgifter	för	forskning	och	utveckling	 	 	 6	575	 5	101
Summa immateriella anläggningstillgångar   11 810 13 084
   
Materiella anläggningstillgångar	 11	 	
Maskiner	och	verktyg	 	 	 1	553	 1	748
Inventarier	 	 	 1	005	 574
Summa materiella anläggningstillgångar   2 558 2 322
   
Summa anläggningstillgångar   14 368 15 406
   
   
Omsättningstillgångar   
Varulager   
Färdiga	varor	och	handelsvaror	 	 	 22	927	 19	599
Summa varulager m m   22 927 19 599
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar	 	 	 12	451	 19	720
Skattefordringar	 	 	 542	 487
Övriga	kortfristiga	fordringar	 	 	 281	 129
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 13	 	 682	 949
Summa kortfristiga fordringar   13 956 21 285
   
Kassa	och	bank	 	 	 1	580	 999
Summa kassa och bank   1 580 999
   
Summa omsättningstillgångar   38 463 41 883
   
SUMMA TILLGÅNGAR   52 831 57 289
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Balansräkning koncernen
(Tkr) Not  2008-12-31 2007-12-31
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital	 14	 	
Aktiekapital	(105	778	722	aktier,	kvotvärde	1)	 	 	 105	779	 105	779
Ansamlad	förlust	 	 	 -77	373	 -80	423
Överkursfond	 	 	 –	 2	691
Årets	resultat	 	 	 -1	533	 359
Summa eget kapital   26 873 28 406
   
   
Skulder    
Avsättningar   
Övriga	avsättningar	 15	 	 100	 100
Summa avsättningar   100 100
   
Kortfristiga skulder   
Checkräkningskredit	 16	 	 14	671	 13	161
Leverantörsskulder	 	 	 3	870	 8	343
Övriga	kortfristiga	skulder	 	 	 1	230	 1	085
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 17	 	 6	087	 6	194
Summa kortfristiga skulder   25 858 28 783
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   52 831 57 289
      
Poster inom linjen   
Ställda	säkerheter	 18	 	 30	000	 30	000
Ansvarsförbindelser   – – 
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Balansräkning moderbolaget

(Tkr) Not  2008-12-31 2007-12-31
   
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Aktier	i	dotterbolag	 12	 	 42	600	 42	600
Summa finansiella anläggningstillgångar   42 600 42 600
Summa anläggningstillgångar   42 600 42 600
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Fordringar	hos	dotterbolag	 	 	 20	289	 22	289
Skattefordringar	 	 	 78	 51
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 13	 	 77	 33
Summa kortfristiga fordringar   20 444 22 373
   
Kassa	och	bank	 	 	 50	 12
Summa kassa och bank   50 12
Summa omsättningstillgångar   20 494 22 385
   
SUMMA TILLGÅNGAR   63 094 64 985
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 14  
Bundet eget kapital   
Aktiekapital	(105	778	722	aktier,	kvotvärde	1)	 	 	 105	779	 105	779
Summa bundet eget kapital   105 779 105 779
   
Ansamlad förlust   
Ansamlad	förlust	 	 	 -42	016	 -42	797
Överkursfond	 	 	 –	 2	691
Årets	resultat	 	 	 -2	419	 -1	910
Summa ansamlad förlust   -44 435 -42 016
Summa eget kapital   61 344 63 763
   
Skulder   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder	 	 	 18	 154
Övriga	kortfristiga	skulder	 	 	 373	 131
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 17	 	 1	359	 937
Summa kortfristiga skulder   1 750 1 222
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   63 094 64 985
    
Poster inom linjen   
Ställda	säkerheter	 18	 	 Inga	 Inga
Ansvarsförbindelser	 	 	 14	671	 –	
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Sammanställning över förändring i eget kapital
(Tkr)   Aktie– Överkurs– Ansamlad 
Koncernen 2007   kapital fond förlust Summa
Belopp	vid	årets	ingång	 	 	 88	149	 754	 -80	777	 8	126
Nyemission	 	 	 17	630	 –	 –	 17	630
Nyemission	överkursfond	 	 	 –	 3	526	 –	 3	526
Emissonskostnader	 	 	 –	 -835	 –	 -835
Avsättning	för	valutaterminskontrakt	 	 	 –	 –	 -400	 -400
Resultatdisposition	 	 	 –	 -754	 754	 –
Årets	resultat	 	 	 –	 –	 359	 359
Eget kapital per 31 december 2007   105 779 2 691 -80 064 28 406

   Aktie– Överkurs– Ansamlad 
Koncernen 2008   kapital fond förlust Summa
Belopp	vid	årets	ingång	 	 	 105	779	 2	691	 -80	064	 28	406
Resultatdisposition	 	 	 –	 -2	691	 2	691	 –
Årets	resultat	 	 	 –	 –	 -1	533	 -1	533
Eget kapital per 31 december 2008   105 779 – -78 906 26 873

   Aktie– Överkurs– Ansamlad 
Moderbolaget 2007   kapital fond förlust Summa
Belopp	vid	årets	ingång	 	 	 88	149	 754	 -43	551	 45	352
Nyemission	 	 	 17	630	 –	 –	 17	630
Nyemission	överkurs	 	 	 –	 3	526	 –	 3	526
Emissonskostnader	 	 	 –	 -835	 –	 -835
Resultatdisposition	 	 	 –	 -754	 754	 –
Årets	resultat	 	 	 –	 –	 -1	910	 -1	910
Eget kapital per 31 december 2007   105 779 2 691 -44 707 63 763
    

   Aktie– Överkurs– Ansamlad 
Moderbolaget 2008   kapital fond förlust Summa
Belopp	vid	årets	ingång	 	 	 105	779	 2	691	 -44	707	 63	763
Resultatdisposition	 	 	 –	 -2	691	 2	691	 –
Årets	resultat	 	 	 –	 –	 -2	419	 -2	419
Eget kapital per 31 december 2008   105 779 – -44 435 61 344
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Kassaflödesanalys
                    Koncernen  Moderbolaget 
(Tkr) Not 2008 2007 2008 2007

Den löpande verksamheten     
Resultat	efter	finansiella	poster	 19	 -1	533	 359	 -2	419	 -1	910
Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 	 35	 -537	 –	 –
Avskrivningar	på	materiella	och	immateriella	tillgångar	 	 5	018	 4	431	 –	 –
Återbetald	inkomst	skatt	 	 –	 36	 –	 –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   3 520 4 289 -2 419 -1 910
förändring av den löpande verksamhetens      
tillgångar och skulder     
     
Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar      
Förändring	av	varulager	 	 -3	328	 -5	166	 –	 –
Förändring	av	kortfristiga	fordringar	 	 7	329	 -4	604	 -71	 -51
Förändring	av	kortfristiga	skulder	 	 -4	435	 -4	797	 528	 -315
Förändring	(netto)	av	fordringar/skulder	mot	dotterbolag	 	 –	 –	 2	000	 -17	042
Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 086 -10 278 38 -19 318
     
Investeringsverksamheten     
Investeringar	i	immateriella	tillgångar	 	 -2	592	 -1	162	 –	 –
Investeringar	i	materiella	tillgångar	 	 -1	423	 -1	038	 –	 –
Försäljning	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 –	 248	 –	 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 015 -1 952 – –
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission	 	 –	 20	321	 –	 20	321
Förändring	av	övriga,	räntebärande	skulder	 	 1	510	 -7	140	 –	 -1	000
Förändring	av	övriga,	ej	räntebärande	skulder	 	 –	 -794	 –	 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 510 12 387 – 19 321
     
Årets kassaflöde  581 157 38 3
Likvida medel vid årets början  999 842 12 9
Likvida medel vid årets slut  1 580 999 50 12
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer (belopp i tkr där ej annat anges)Noter
Bolagets säte
Smarteq AB (publ) bedriver verksamhet i 
aktiebolagsform och har sitt säte i Täby
kommun, Stockholms län, Sverige. 

Huvudkontorets postadress är Box 4064, 
182 04 Enebyberg. Huvudkontorets gatu-
adress är Täbyvägen 27.

Bolagets verksamhet
Smarteq AB (publ) utvecklar och levererar 
antenner och antennsystem för trådlös 
kommunikation till och från fordon, mellan 
utrustningar och maskiner, M2M, samt för 
trådlös överföring av tal och data.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen, Redovisningsrå-
dets rekommendationer nr 1–2, 4–5, 7–24 och
26–29 och Akutgruppsuttalanden.

Klassificering m m
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder 
och avsättningar består i allt väsentligt enbart 
av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat 
från balansdagen. Omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder består i allt väsentligt 
enbart av belopp som förväntas återvinnas 
eller betalas inom tolv månader räknat från 
balansdagen.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har vär-
derats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.

Immateriella tillgångar
Utgifter för utveckling redovisas som en 
tillgång i balansräkningen, om produkten
är tekniskt och kommersiellt användbar och 
bolaget har tillräckliga resurser att fullfölja 
utvecklingen och därefter använda eller sälja 
den immateriella tillgången.

Det redovisade beloppet avser värdet av 
eget arbete. Övriga utgifter för utveckling, 
redovisas i resultaträkningen som kostnad när 
de uppkommer. I balansräkningen redovisade 

utvecklingskostnader är upptagna till an-
skaffningsvärde minus ackumulerade av- och 
nedskrivningar.

Avskrivningsprincip för immateriella 
tillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ur-
sprungliga anskaffningsvärden minskat med 
restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över 
tillgångens nyttjandeperiod och redovisas 
som kostnad i resultaträkningen.

 Koncern  Moderbolag
INTERNT
UPPARBETADE:
Balanserade utgifter
för utveckling  5 år –
FÖRVÄRVADE:
Goodwill  5–10 år  –

Avskrivning av balanserade utgifter för ut-
veckling påbörjas när lansering av produkten 
görs.

Förlängd avskrivningstid, mer än 5 år, 
på goodwill tillämpas endast för strategiska 
förvärv.

Materiella 
anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar enligt plan.

Avskrivningsprincip för materiella 
tillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ur-
sprungliga anskaffningsvärden minskat med 
beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt 
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

 Koncern  Moderbolag
Maskiner och Verktyg 4–5 år –
Inventarier  3–8 år –

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den 
period till vilken de hänför sig, oavsett hur de 
upplånade medlen har använts.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för bolagets tillgångar 
kontrolleras vid varje balansdag för
att utröna om det finns någon indikation på 
nedskrivningsbehov. Om sådan indikation 
finns, beräknas tillgångens återvinnings-
värde som det högsta av nyttjandevärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning 
görs om återvinningsvärdet understiger det 
redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjan-
devärdet diskonteras framtida kassaflöden till 
en räntesats före skatt som är tänkt att beakta 
marknadens bedömning av riskfri ränta och 
risk förknippad med den specifika tillgången. 
För en tillgång som inte oberoende av andra 
tillgångar genererar något kassaflöde, beräk-
nas återvinningsvärdet för den kassagenere-
rande enhet som tillgången tillhör.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering 
upptagits till belopp varmed de beräknas
inflyta.

Fordringar och skulder i 
utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har 
omräknats till balansdagens kurs. Kursdif-
ferenser avseende fordringar och skulder i 
den löpande verksamheten redovisas under 
övriga rörelseintäkter eller kostnader. Kursdif-
ferenser avseende finansiella fordringar och 
skulder redovisas bland övriga finansiella 
poster.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda 
genomsnittspriser.

Skatt
Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekom-
mendation RR 9 Inkomstskatter. Total skatt 
utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt 
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mot eget kapital varvid tillhörande skatteef-
fekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt 
(tidigare kallad Betald skatt) är skatt som 
ska betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år. Hit hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten 
skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas 
baserade på hur de temporära skillnaderna 
förväntas bli utjämnade och med tillämpning 
av de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade eller aviserade per balansdagen. 
Temporära skillnader beaktas ej i koncern-
mässig goodwill och inte heller i skillnader 
hänförliga till andelar i dotterbolag som inte 
förväntas bli beskattade inom överskådlig 
framtid. I juridisk person redovisas obeskat-
tade reserver inklusive uppskjuten skatte-
skuld. I koncernredovisningen delas däremot 
obeskattade reserver upp på uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital. 

Uppskjutna skattefordringar avseende 
avdragsgilla temporära skillnader och under-
skottsavdrag redovisas endast i den mån det 
är sannolikt att dessa kommer att medföra 
lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Avsättningar
En avsättning redovisas i enlighet med RR 16 
Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventu-
altillgångar. Det innebär att en avsättning re-
dovisas i balansräkningen när bolaget har ett 
formellt eller informellt åtagande som en följd 
av en inträffad händelse och det är troligt att 
ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras.

Garantireserv
En avsättning redovisas när den underlig-
gande produkten eller tjänsten har sålts.

Intäkter
Redovisning av intäkter sker enligt Redovis-
ningsrådets rekommendation nr 11, Intäkter. 
Intäktsredovisning sker i resultaträkningen 

när det är sannolikt att de framtida ekonomis-
ka fördelarna kommer att tillfalla bolaget och 
dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Intäkterna inkluderar endast det brutto-
inflöde av ekonomiska fördelar som bolaget 
erhåller eller kan erhålla för egen räkning. 
Inkomst vid varuförsäljning redovisas som 
intäkt då bolaget till köparen har överfört de 
väsentliga risker och förmåner som är förknip-
pade med varornas ägande och bolaget inte 
heller utövar någon reell kontroll över de 
varor som sålts.

Intäkterna redovisas till det verkliga värdet 
av vad som erhållits eller kommer att erhållas 
med avdrag för lämnade rabatter. Ersättning-
en erhålls i likvida medel och intäkten utgörs 
av ersättningen. 

Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag sker 
när det ekonomiska utfallet för utfört tjäns-
teuppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt och de ekonomiska fördelarna tillfaller 
bolaget.

Successiv vinstavräkning tillämpas. Detta 
innebär att i de fall färdigställandegraden 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas 
inkomsten som intäkt baserad på färdigstäl-
landegraden på balansdagen.

RR 29 Ersättningar till anställda
Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekom-
mendation RR 29 Ersättningar till anställda.

Åtaganden för ålders- och familjepension 
för tjänstemän i Sverige tryggas genom en 
försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från 
Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är 
detta en förmånsbestämd plan som omfat-
tar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 
2008 har bolaget inte haft tillgång till sådan 
information som gör det möjligt att redovisa 
denna plan som en förmånsbestämd plan. 
Pensionsplanen enligt ITP som tryggas 
genom en försäkring i Alecta redovisas därför 
som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för 
pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta 
uppgår till 0,9 (1,0) mkr. Alectas överskott kan 
fördelas till försäkringstagarna och/eller de 
försäkrade.

Vid utgången av 2008 uppgick Alectas 

överskott i form av den kollektiva konsoli-
deringsnivån 1 till 112 (152) %. Den kollektiva 
konsolideringsnivån utgörs av marknadsvär-
det på Alectas tillgångar i procent av försäk-
ringsåtagandena beräknade enligt Alectas 
försäkringstekniska beräkningsantaganden,
vilka inte överensstämmer med RR 29.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats i enlighet 
med Redovisningsrådets rekommendation 
RR 1:00.

Dotterbolag
Dotterbolag är bolag i vilka moderbolaget 
direkt eller indirekt innehar mer än
50 procent av röstetalet eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande över den 
driftmässiga och finansiella styrningen. 
Dotterbolag redovisas i normalfallet enligt 
förvärvsmetoden. 

Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv 
av dotterbolag betraktas som en transaktion 
varigenom moderföretaget indirekt förvärvar 
dotterbolagets tillgångar och övertar dess 
skulder. Från och med förvärvstidpunkten 
inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade bolagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom 
eventuell uppkommen goodwill eller negativ 
goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när 
anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i 
dotterbolag överstiger det verkliga värdet på 
det förvärvade bolagets identifierbara net-
totillgångar. Goodwill redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Eliminering av transaktioner 
mellan koncernbolag
Koncerninterna fordringar och skulder samt 
transaktioner mellan bolag i koncernen lik-
som därmed sammanhängande orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet.
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Koncernbidrag och 
aktieägartillskott
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 ekono-
misk innebörd. Det innebär att koncernbidrag 
som lämnas i syfte att minimera koncernens 
totala skatt redovisas direkt mot balanserade 
vinstmedel/ansamlad förlust efter avdrag för 
dess aktuella skatteeffekt.

Koncernuppgifter
Inköp och försäljning inom koncernen upp-
gick till 2 424 (2 043) tkr.

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång
Beträffande väsentliga händelser efter rap-
portperiodens utgång se förvaltningsberät-
telsen sid 9.

Närstående
Närstående som innebär ett 
bestämmande inflytande. 
Bolaget står under bestämmande inflytande 
av följande huvudaktieägare:
Consafe IT AB (32 %), Sten K Johnson gm 
bolag (21 %), Arne Wennberg (12 %) och Bo 
Lengholt och bolag (7 %).

Närståendetransaktioner
Bolaget har under året haft försäljning till 
Consafe Logistics AB uppgående till 152 tkr. 
Utöver detta har bolagets lokaler hyrts av KB 
Bromsen, ett bolag ingående i JCE Gruppen. 
Hyran uppgår till 1 548 tkr. Delar av lokalerna 
har hyrts ut till Consafe IT AB med hyresintäk-
ter uppgående till 366 tkr. Samtliga trans-
aktioner har skett till marknadsmässiga villkor.

Finansiella risker
Bolaget är genom sin verksamhet expone-
rad för olika slag av finansiella risker. Med 
finansiella risker avses fluktuationer i resultat 
och kassaflöde till följd av förändringar i 

valutakurser, räntenivåer och kreditrisker. 
Ansvaret för finansiella transaktioner och 
risker hanteras av ekonomiavdelningen. 
Hanteringen av finansiella transaktioner 
sker på ekonomiavdelningen i enlighet med 
styrelsens riktlinjer.

Valutarisker
Bolagets inköp och försäljning sker till stor del 
i andra valutor än svenska kronor. Till följd av 
detta kan intäkter och rörelseresultat komma 
att påverkas av växelkursförändringar. Växel-
kursförändringar i vissa valutor, särskilt USD
och EUR, i förhållande till den svenska kronan 
påverkar intäkter och rörelseresultat och den 
internationella konkurrenskraften. Under 
2008 var huvuddelen  av valutaflödena i USD 
och EUR terminssäkrade. Vid utgången av 
verksamhetsåret var sammanlagt 1,3 miljoner 
EUR/USD terminssäkrade fram till halvårs-
skiftet 2009. Orealiserade valutakursvinster 
på utestående terminskontrakt har inte 
intäktsförts.
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› Not 1 › Nettoomsättning och fakturerade tjänster till dotterbolag fördelat per landområde  

 Koncernen Moderbolaget 
Landområde 2008 2007 2008 2007
Sverige	 54	575	 60	832	 –	 –
Övriga	EU	 26	680	 34	758	 –	 –
Övriga	Europa	 2	806	 3	660	 –	 –
Övriga	världen	 3	836	 4	934	 –	 –
Fakturerade	tjänster	–	dotterbolag	i	Sverige	 –	 –	 2	424	 2	043
Summa 87 897 104 184 2 424 2 043
   
   

› Not 2 › Övriga rörelseintäkter   
   
               Koncernen Moderbolaget 
 2008 2007 2008 2007
Hyresintäkter	 884	 1	287	 –	 –
Valutakursdifferenser		 2	000	 -157	 –	 –
Övriga	poster	 16	 186	 –	 –
Summa  2 900 1 316 – –
   

   
› Not 3 › Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen och revisorer   

   
           2008  2007
Medelantal anställda Antal varav män Antal varav män
Moderbolaget	 1	 100%	 1	 100%
Dotterföretag	i	Sverige		 29	 55%	 30	 64%
Koncern	 30	 57%	 31	 64%
   
   
  2008  2007
Könsfördelning i företagsledningen  Andel kvinnor  Andel kvinnor
Moderbolaget   
Styrelsen,	%	 	 –	 	 –
Övriga	ledande	befattningshavare,	%	 	 –	 	 –
   
Koncernen   
Styrelsen,	%	 	 –	 	 –
Övriga	ledande	befattningshavare,	%		 	 31	 	 34
   
   
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  2008  2007
 Löner och  Sociala Löner och Sociala
 andra kostnader andra kostnader
 ersättningar (varav  ersättningar (varav 
  pensions  pensions
  kostnader)  kostnader)
Moderbolaget	 1	960	 1	023	 1	648	 966
	 	 (366)	1)	 	 (394)	1)
Dotterbolag	i	Sverige	 13	396	 6	603	 13	923	 7	176
	 	 (1	568)	 	 (2	184)
Summa 15 356 7 626 15 571 8 142
  (1 934) 2)  (2 578)2)
     
1)	Av	moderbolagets	pensionskostnader	avser	366	(394)	tkr	gruppen	styrelse	och	VD.		Företagets	utestående	pensionsförpliktelser	till	dessa	uppgår	
till	0	(0)	tkr.	 	 	 	 	
2)	Av	koncernens	pensionskostnader	avser	366	(394)	tkr	gruppen	styrelse	och	VD.	Koncernens	utestående	pensionsförpliktelser	till	dessa	uppgår	till	
0	(0)	tkr.	 	 	 	 	
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Löner och andra ersättningar fördelade per land och     
mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda:  2008  2007
 Styrelse och Övriga  Styrelse och Övriga 
 VD (varav anställda VD (varav anställda
 tantiem o dyl)  tantiem o dyl) 
Moderbolaget	i	Sverige	 1	960	 –	 1	648	 –
	 (480)		 	 (–)		
Dotterföretag	i	Sverige	 –	 13	396	 –	 13	923
  (–)   (–) 
Koncernen totalt 1 960 13 396 1 648 13 923
	 (480)	 	 (–)	
     
Ledande befattningsinnehavares anställningsvillkor     
Lars	Ericson	VD	har	erhållit	en	lön	på	1	685	tkr	samt	övriga	förmåner	76	tkr,	tillsammans	totalt	1	761	tkr.	Därtill	har	pensionspremie	utgått	med	366	
tkr. Anställningsavtalet kan sägas upp med en uppsägningstid på sex månader. Detta gäller oavsett vilken av parterna som säger upp avtalet.  
Under uppsägningstiden utgår månadslön.
   
För	perioden	2007/2008	har	styrelseordförande	erhållit	ett	arvode	om	100	tkr.	Övriga	ledamöter	har	vardera	erhållit	50	tkr,	tillsammans	totalt	150	
tkr	och	suppleant	25	tkr.	För	perioden	2008/2009	har	arvodena	fastställts	så	att	styrelseordförande	erhåller	ett	arvode	om	150	tkr	och	övriga	leda-
möter	75	tkr	vardera,	tillsamans	totalt	225	tkr	och	suppleant	35	tkr.	 	 	 	 	

Övriga	ledande	befattningshavare	(5	personer)	har	i	huvudsak	pensionsvillkor	enligt	ITP-planen	samt	uppsägningstider	som	varierar	mellan	3–6	
månader.	Lönesättningen	är	individuell	och	baseras	på	ansvar,	kompetens	och	prestationer.	Lön	till	övriga	ledande	befattningshavare	var	3	327			 
(3	126)	tkr	och	därtill	har	pensionspremier	utgått	med	629	tkr.	Beslut	om	ersättningar	har	under	2008	föreslagits	av	VD	för	godkännande	av	styrel-
sens ordförande.     

Sjukfrånvaro koncernen, %  2008  2007
Total	sjukfrånvaro	som	en	andel	av	ordinarie	arbetstid	 	 5	 	 4
Andel av totala sjukfrånvaron som avser     
			sammanhängande	sjukfrånvaro	på	60	dagar	eller	mer	 	 82	 	 77
     
Sjukfrånvaron fördelad efter kön:     
Män	 	 7	 	 6
Kvinnor	 	 1	 	 1
     
Sjukfrånvaron fördelad efter åldersgrupp:     
0-29	år	*	 	 	 	 	
30-49	år	 	 6	 	 6
50	-	år	*	 	 	 	 	
*	Redovisas	ej	fördelat,	grupperna	färre	än	10	personer.	 	 	 	 	

  Koncernen Moderbolaget
Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2008 2007 2008 2007
BDO	Revisionsuppdrag	 236	 210	 63	 53
BDO	Övriga	uppdrag	 55	 161	 55	 161
KPMG	Revisionsuppdrag	 –	 47	 –	 47
KPMG	Övriga	uppdrag	 –	 74	 –	 74
Summa 291 492 118 335

› Not 4 › Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 
  Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång 2008 2007 2008 2007
Maskiner	och	verktyg	 690	 867	 –	 –
Balanserade	utgifter	för	utvecklingskostnader	 1	118	 367	 –	 –
Goodwill	 2	748	 2	748	 –	 –
Inventarier	 462	 449	 –	 –
Summa  5 018 4 431 – –
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› Not 5 › Jämförelsestörande poster          
    
 Koncernen Moderbolaget 
 2008 2007 2008 2007
Avveckling	av	verksamheter	 –	 -384	 –	 –
Personalrelaterade	avvecklingskostnader	 -539	 -719	 –	
Övrigt – – – –
 -539 -1 103 – –

› Not 6 › Leasingavgifter      
 
 Koncernen Moderbolaget 
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal 2008 2007 2008 2007
Räkenskapsårets	betalda	leasingavgifter	 330	 372	 65	 –
Summa 330 372 65 –
   
Bolaget har betraktat samtliga ingående leasingavtal som operationella leasingavtal.   
Framtida	kontrakterade	leasingavgifter	uppgår	till	2	612	(4	028)	tkr		därav	avser	1	687	(3	630)		hyreskontrakt	lokaler.	 	 	

  
   

› Not 7 › Ränteintäkter och liknande resultatposter   
   
 Koncernen Moderbolaget 
 2008 2007 2008 2007
Räntor	 71	 12	 2	 –
Övriga	poster	 0	 –	 0	 171
Summa 71 12 2 171
   
   

› Not 8 › Räntekostnader och liknande resultatposter   
   
 Koncernen Moderbolaget 
  2008 2007 2008 2007
Räntor	 933	 1	005	 5	 6
Övriga	poster	 –	 6	 –	 –
Summa 933 1 011 5 6
   
   

› Not 9 › Skatt på årets resultat   
   
 Koncernen Moderbolaget 
Avstämning av effektiv skatt   2008 2007 2008 2007
Resultat	före	skatt	 -1	533	 359	 -2	419	 -1	910

   
Skattesats	enligt	gällande	skattesats	för	moderbolaget	 429	 -101	 677	 535
Andra	icke	avdragsgilla	kostnader	 -38	 -52	 -11	 -8
Ej	skattepliktiga	intäkter	och	kostnader	 -47	 1052	 –	 -28
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande    
				aktivering	av	uppskjuten	skatt	 	 -344	 -899	 -666	 -499
Redovisad effektiv skatt – – – –
   
Koncernens	ansamlade	underskottsavdrag	uppgår	till	147,1	mkr.	Moderbolagets	ansamlade	underskottsavdrag	uppgår	till	45,1	mkr.
Uppskjutna skattefordringar för ackumulerade underskottsavdrag har ej redovisats då det inte är  tillräckligt sannolikt att underskotten kan avräk-
nas mot framtida beskattningsbara vinster.   
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› Not 10 › Immateriella anläggningstillgångar   
      
Koncernen /Goodwill   2008 2007
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Ingående	anskaffningsvärde	 	 39	955	 39	955
Årets investeringar  – –
Årets nedskrivningar   – –
Utgående anskaffningsvärde   39 955 39 955
   
Ackumulerade nedskrivningar   
Ingående	nedskrivningar	 	 -17	471	 -17	471
Årets nedskrivningar   – –
Utgående nedskrivningar  -17 471 -17 471
   
Ackumulerade planenliga avskrivningar   
Ingående	avskrivningar	 	 -14	501	 -11	753
Årets	avskrivningar	 	 	 -2	748	 -2	748
Utgående avskrivningar  -17 249 -14 501
   
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG  7 983 10 731
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT  5 235 7 983

   
Koncernen /Balanserade utvecklingskostnader  2008 2007
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Ingående	anskaffningsvärde	 	 6	633	 5	470
Årets	investeringar	 	 2	592	 1	163
Årets nedskrivningar   – –
Utgående anskaffningsvärde   9 225 6 633
   
Ackumulerade nedskrivningar   
Ingående nedskrivningar  – –
Årets nedskrivningar   – –
Utgående nedskrivningar  – –
   
Ackumulerade planenliga avskrivningar   
Ingående	avskrivningar	 	 -1	532	 -1	164
Årets	avskrivningar	 	 	 -1	118	 -368
Utgående avskrivningar  -2 650 -1 532
   
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG  5 101 4 306
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT  6 575 5 101
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› Not 11 › Materiella anläggningstillgångar   
   
Koncernen /Maskiner och verktyg   2008 2007
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Ingående	anskaffningsvärde	 	 8	523	 8	169
Årets	investeringar	 	 522	 920
Årets	utrangeringar	 	 	 -864	 -566
Utgående anskaffningsvärde   8 181 8 523
   
Ackumulerade planenliga avskrivningar   
Ingående	avskrivningar	 	 -6	774	 -6	411
Årets	avskrivningar	 	 -690	 -867
Årets	utrangeringar	 	 	 837	 504
Utgående avskrivningar  -6 627 -6 774
   
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG  1 748 1 757
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT  1 553 1 748
   
Koncernen /Inventarier   2008 2007
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Ingående	anskaffningsvärde	 	 4	867	 4	748
Årets	investeringar	 	 901	 119
Årets	utrangeringar	 	 	 -1	174	 –
Utgående anskaffningsvärde   4 594 4 867
   
Ackumulerade planenliga avskrivningar   
Ingående	avskrivningar	 	 -4	292	 -3	843
Årets	avskrivningar	 	 -462	 -449
Årets	utrangeringar	 	 	 1	166	 –
Utgående avskrivningar  -3 588 -4 292
   
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG  574 904
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT  1 005 574
   
   

› Not 12 › Aktier i dotterbolag   
   
Moderbolagets direkta innehav av aktier i dotterbolag:   
   
Bolag, org.nr  Säte Kapitalandel, % Antal Bokfört värde
Smarteq	Wireless	AB,	556128-5437	 Täby	 100	 40	000	 41	800
Svenska	Antennspecialisten	AB,	556575-9692	 Kalmar	 100	 5	000	 700
Smarteq	Intressenter	AB,	556567-1889	 	 Stockholm	 100	 10	000	 100
Summa    42 600
   
  Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden    2008 2007
Ingående	anskaffningsvärde	 	 	 182	312	 165	812
Årets förvärv   – –
Årets avyttring   – –
Lämnade	aktieägartillskott	 	 	 	 –	 16	500
Utgående anskaffningsvärde   182 312 182 312
    
Ackumulerade nedskrivningar    
Ingående	nedskrivningar	 	 	 -139	712	 -139	712
Årets nedskrivningar    – –
Utgående nedskrivningar   -139 712 -139 712
Bokfört värde    42 600 42 600
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Under	året	har	bokfört	värde	på	aktierna	i	Svenska	Antennspecialisten	AB	skrivits	ned	med	300	tkr.	Motsvarande	uppskrivning	av		värdet	på	aktierna	
i Smarteq Wireless AB har skett då verksamheten genom inkråmsöverlåtelse är överförd till Smarteq Wireless AB.   
 

 › Not 13 › Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     
    
 Koncernen Moderbolaget 
  2008 2007 2008 2007
Leasingavgifter	 87	 80	 52	 –
Försäkringsavgifter	 153	 84	 12	 13
Lokalhyror	 142	 252	 –	 –
Övriga	poster	 	 300	 533	 13	 20
Summa 682 949 77 33

› Not 14 › Eget kapital     
    
Beskrivning av eget kapital:    
Överkursfond     
När aktier emitteras till överkurs, dvs för aktierna skall betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utö-
ver kvotvärdet på aktierna, föras till överkursfonden som är fritt eget kapital.
    
Ansamlad förlust    
Utgörs av föregående års ansamlade förlust efter avräkning mot reservfond och överkursfond.  Utgör tillsammans med årets förlust den totala 
ansamlade förlusten.

Emissioner     
Per	den	31	december	2008	utgjordes	bolagets	aktiekapital	av	105	778	722	aktier	med	kvotvärde	1.		Det	emissionsbemyndigande	på	maximalt	 
6	000	000	aktier	årsstämman	2008	gav	styrelsen	har	inte	utnyttjats.	 	 	 	 	

 Not 15 › Övriga avsättningar

 Koncernen Moderbolaget 
Garantiåtaganden  2008 2007 2008 2007
Bokfört	värde	 	 100	 100	 –	 –
Summa 100 100 – –

Avsättning för eventuella garantikrav för levererade produkter.    

› Not 16 › Andra kortfristiga skulder, räntebärande       

 Koncernen Moderbolaget 
  2008 2007 2008 2007
Checkräkningskredit	 	 14	671	 13	161	 –	 –
Summa 14 671 13 161 – –
    
Externt	beviljade	belopp	på	checkräkningskrediter	uppgår	i	koncernen	till	20	000	(20	000)	tkr	och	i	moderbolaget	till	0	(0)	tkr.	Härutöver	finns	ett	
ytterligare	utrymme	om	750	tkr	som	utnyttjas	för	garantier.
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› Not 17 › Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

 Koncernen Moderbolaget 
  2008 2007 2008 2007
Personalrelaterade	kostnader	 5	018	 4	655	 1	077	 587
Övriga	kostnader	 808	 1	282	 197	 317
Lager-	och	materialkostnader	 –	 		85	 –	 –
Revisionskostnader	 	 261	 172	 85	 33
Summa 6 087 6 194 1 359 937

› Not 18 › Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser    

 Koncernen Moderbolaget 
Ställda säkerheter för checkräkningskredit  2008 2007 2008 2007
Företagsinteckningar	 30	000	 30	000	 Inga	 Inga
Patent  – – Inga Inga
Summa   30 000 30 000 Inga Inga
   
Ansvarsförbindelser  2 008 2007 2 008 2007
Garanti för dotterbolag  Inga Inga Inga Inga
Borgen	för	Smarteq	Wireless	AB	 Inga	 Inga	 14	671	 –

Beloppet	avser	generell	borgen	begränsad	till	20	750	tkr.	Upptaget	belopp	avser	utnyttjad	checkräkningskredit.

› Not 19 › Resultat efter finansiella poster     
 
 Koncernen Moderbolaget 
  2008 2007 2008 2007
Betald	ränta	 933	 1	133	 5	 6
Erhållen	ränta	 71	 13	 2	 –

     
    
Stockholm	den		4	maj	2009

Per Edlund     Ulf B Jacobsson
Ordförande

Hans Lindroth        Peter Thorell Lars Ericson
  VD
                                                                
Min	revisionsberättelse	har	lämnats	den	6	maj	2009

Bertil Oppenheimer
Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att fastställas på årstämman.
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Smarteq AB (publ)
Org nr 556387-9955

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning i Smarteq AB (publ) för år 2008. Årsredovisningen 
och koncernredovisningen ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 8 - 28. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovis-
ningen 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 årsredovis-
ningen 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 och verkställande di-
rektörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören 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 eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbola-
get och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Sollentuna den 6 maj 2009

Bertil Oppenheimer
Auktoriserad revisor
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Smarteqaktien och ägarstruktur
Smarteqaktien är listad på First North (tidi-
gare Nya Marknaden) sedan den 14 februari 
2005. Dessförinnan var aktien noterad på 
NGM listan sedan den 2 maj 2000.

Kursutveckling
Smarteqs aktie sjönk med 53 % under 2008 
från 0,75 kr till 0,35 kr vid årsskiftet. Affärsvärl-
dens generalindex för OM Stockholmsbör-
sen sjönk med ca 42 % under motsvarande 
period. Aktiens högsta respektive lägsta 
stängningskurs var 1,20 kr respektive 0,33 kr.

Börsvärde
Smarteqs totala börsvärde var 37 mkr vid 
utgången av 2008 att jämföra med 79 mkr vid 
årsskiftet 2006/2007.

Omsättning
Under 2008 omsattes 14,3 (32,8) miljoner 
Smarteqaktier, motsvarande ett värde av ca 
12,2 mkr (42,0).

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdel-
ning ges för verksamhetsåret 2008.

Aktiekapitalet
Smarteqs aktiekapital uppgick vid årsskiftet 
2008/2009 till cirka 105,8 mkr, fördelat på 105 
778 722 B-aktier med kvotvärde 1.

Aktieägare
Vid årsskiftet 2008/2009uppgick antalet 
aktieägare till ca 1 700, en minskning med ca 4 
% sedan föregående årsskifte.

Smarteqs största ägare är Consafe IT AB 
som svarar för 32 % av kapitalet och rösterna. 
Smarteqs tio största ägare innehar aktier som 
motsvarar 78 % av kapitalet och rösterna.

Data per aktie 2008 2007 2006
Omsättning	per	aktie,	kr*	 0,83	 1,08	 0,87
Resultat	per	aktie,	kr*	 -0,01	 0,00	 -0,21
Eget	kapital	per	aktie,	kr	 0,25	 0,27	 0,09
Substansvärde	per	aktie,	kr	 0,25	 0,27	 0,09
Genomsnittligt	antal	aktier,	1	000-tal	 105	779	 96	167	 85	203
Antal	aktier	vid	årets	utgång,	1	000-tal	 105	779	 105	779	 88	149
Aktiekurs	vid	årets	slut,	kr	 0,35	 0,75	 0,86
Börsvärde	vid	årets	slut,	mkr	 37	 79	 76
   
P/E-tal,	ggr	 neg	 201	 neg
   
Direktavkastning,	%	 neg	 neg	 neg
Kurs/eget	kapital,	%	 138	 279	 933
   
* Beräknat på genomsnittligt antal aktier   

Smarteqs 10 största aktieägare per den 30 december 2008
	 	 	 %	av	kapital
		 	B-aktier,	röstetal	1	 och	röster
Consafe	IT	AB	 	 33	317	312	 31,50%
Sten	K	Johnsson	gm	bolag	 	 21	835	334	 20,64%
Arne	Wennberg	 	 12	479	050	 11,80%
Bo	Lengholt	&	bolag	 	 7	300	000	 6,90%
Jan	Robert	Pärsson																									 	 2	195	000	 2,08%
Ulf	B	Jacobsson	&	bolag	 	 1	950	000	 1,84%
Carl	Adam	Lewenhaupt	 	 1	100	000	 1,04%
Claes	Cederström	 	 1	080	000	 1,02%
Staffan	Körner																											 	 701	520	 0,66%
SIX	SIS	AG																															 	 666	403	 0,63%
Summa	10	största	ägare	 	 82	624	619	 78,11%
Övriga	 	 23	154	103	 21,89%
TOTALT	 	 105	778	722	 100,00%
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Styrelse, ledande 
befattningshavare, revisorer

Styrelse
PER EDLUND, styrelseordförande, född 1958. 
Invald 2003. Styrelseordförande sedan 2006.
VD JCE Gruppen Fastighets AB och Åpe Kon-
sult AB. Styrelseledamot i Consafe IT AB och 
Consafe Industry AB. 
Aktieinnehav i Smarteq AB: 100 000.

PETER THORELL, styrelseledamot, född 1952. 
Invald 1996. Advokat, Advokatfirman Lind-
berg & Saxon, Stockholm. Styrelseordförande 
i AGO AB. Styrelseledamot i Gramag AB och 
Affärslogik AB. Aktieinnehav  i Smarteq AB: 0.

ULF B JACOBSSON, styrelseledamot, född 
1945. Invald 2004. Styrelseledamot och ägare 
till Bourker AB. Aktieinnehav (direkt/genom 
bolag) i Smarteq:  1 950 000.

HANS LINDROTH, styrelseledamot, född 1958. 
Invald 2006. CEO i Lingfield AB. Styrelseleda-
mot i bl.a eTrials World Wide Inc., Lingfield 
AB, Midsummer AB och Minidoc AB. Tidigare 
styrelseledamot i Smarteq under åren 1999-
2003.  Aktieinnehav i Smarteq AB: 0.

JOHAN HÅRDÉN, styrelsesuppleant, född 
1976. Invald 2007. VD och styrelseledamot i 
Smartsign AB och styrelseledamot i MedCore 
AB.  Aktieinnehav i Smarteq AB: 6 300.

Ledande befattningshavare
LARS ERICSON, Verkställande direktör, född 
1945. Anställd 2006. Aktieinnehav i Smarteq 
AB: 25 000.

HENRIK LINDÉN, Försäljningschef, född 1964. 
Anställd 1999. Aktieinnehav i Smarteq AB:  
1 500.

OVE ÖSTERGREN, Ekonomichef, född 1954. 
Anställd 2003. Aktieinnehav i Smarteq AB: 0.

MATTIAS HELLGREN, Teknikchef, född 1975. 
Anställd 1998. Aktieinnehav i Smarteq AB: 0.

ULLA-KARIN ABRAHAMSSON, Kvalitetschef, 
född 1969. Anställd sedan 2008. Aktieinnehav 
i Smarteq AB: 0.

JERK TONNEMAN, Logistikchef, född 1961. 
Anställd 2008. Aktieinnehav i Smarteq AB: 0.

Revisorer
BERTIL OPPENHEIMER, auktoriserad revisor, 
född 1950, revisor i bolaget sedan 2007, BDO 
Nordic Stockholm AB.

JÖRGEN LÖVGREN, auktoriserad revisor, född 
1957, revisorssuppleant i bolaget sedan 2007, 
BDO Nordic Stockholm AB.
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