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NOTER


Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på
försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden.
Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq
har 15 anställda och marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som
Certified Adviser. För mer information se: www.smarteq.com
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Årsredovisning 2012
Smarteq AB (publ)

Datum för årsstämma
och ekonomisk information
Smarteqs årsstämma äger rum torsdagen den 22 april 2013
klockan 17.30 i Middlepoint Meetings lokaler i Kista, Kronborgsgränd 1, Kista. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast fredagen den 16 april 2013, dels anmäla
sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast fredagen den 16 april klockan 16.00, under adress:
Post:	Smarteq AB (publ)
Kronborgsgränd 7
164 46 Kista
Fax:

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 16 april 2013 då sådan registrering
ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.





Delårsbokslut kvartal 1
Delårsbokslut kvartal 2
Delårsbokslut kvartal 3
Bokslutskommuniké 2013

23 apr 2013
29 aug 2013
25 okt 2013
19 feb 2014

08-792 06 77

E-post: nina.kronberg@smarteq.com
Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer uppges.
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VD HAR ORDET

Framtiden ställer krav på
ökad flexibilitet
Smarteq inledde 2009 ett avgörande utvecklings och antennprojekt i samarbete med Volvo
Lastvagnar. Resultatet ären unik och patenterad multifunktionsantenn som på ett avgörande sätt förenklar montering vid produktionsbandet.

Effektivitet i produktionen är utöver tillförlitlighet och kvalitet en nyckelfaktor
som fordonsindustrin beaktar i valet av
leverantör. I september 2012 lanserade
Volvo Lastvagnar under stor uppmärksamhet den nya FH-serien, efterföljare till
den tidigare modellen som sålts i 20 år.
Denna ger en betydande försäljningsvolym för Smarteq. Smarteq har haft en
central roll i framtagandet av Volvos
antenn, där det i framtiden ställs krav
på ökad flexibilitet till följd av mer och
mer kommunikation mellan fordon.
Projektet har krävt stora investeringar
för Smarteq och kommer nu när den
nya lastvagnen går i kommersiell fas att
ha en positiv effekt på Smarteqs
omsättning och resultat. Full produktion av den nya lastbilen bedöms kunna uppnås i slutet av 2014. Vi ser inom
Volvo-koncernen fler fordon som kan
använda samma antennsystem.
Vi har haft ett tydligt mål att förstärka
vår närvaro i Kina där våra nyckelleverantörer finns. I slutet av 2012 genomfördes registeringen av vårt helägda
dotterbolag Smarteq Antennas Shanghai Co. Ltd. Vi kan redan konstatera att
flera kunder uppskattar vår lokala närvaro i Asien. Vår nya GPS-antenn valdes
under 2012 ut av Volkswagen för bilar
som ska tillverkas i Europa för export
och försäljning i Brasilien. Det har länge

varit otydligt från den brasilianska
regeringen när systemen för spårning
av fordon ska installeras. Allt indikerar
en första start i mindre serier under
andra halvåret 2013. Vi ser inom VAG
koncernen en öppning för fler bilmodeller och även andra tillämpningar för
samma antenner.
Inför 2012 annonserade Smarteq en
ökad satsning på försäljning och ett
resultat av detta är vår nya satsning
inom Consumer. Allt fler använder sig
av mobilt bredband och kraven på
högre hastighet ökar hela tiden i takt
med nya tjänster och funktioner på
internet. Det behov som vi fyller är att
genom färdiga antennpaket för allmänheten öka överföringshastigheten och
att förbättra möjligheten till täckning
för mobilt bredband. Våra produkter
lanserades under andra halvåret 2012
och har mottagits positivt av marknaden. Vår bedömning är att kvalitetsprodukter inom detta område kommer att
möta god efterfrågan.

och att alltid sätta kunden i fokus.Vi har
förberett oss på ett tufft inledande
halvår med sikte på en vändning under
årets andra halvår. Sedan produktionsstarten av kontraktet med Volvokoncernen är Smarteq i ett annat läge jämfört
med föregående år. Tillsammans med
en väl sammansvetsad personal ser jag
fram emot kommande tillväxt och lönsamhet i Smarteq.
Kista, mars 2013
Johan Hårdén
VD
Smarteq AB

Vi har satsat offensivt genom att förändra organisationen inför den tillväxt
vi väntar oss under kommande år,
främst inom fordonsindustrin och kommunikation mellan fordon men också
inom M2M och Consumer. Vi har skapat
en affärskultur där vi hela tiden strävar
efter att utveckla Smarteq att bli bättre
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ÅRET I KORTHET

2012 i korthet
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Verksamhetsåret 2012 har präglats av
den kraftiga inbromsningen som
påverkade det tredje kvartalet och
även återspeglades i det sista kvartalet.
För helåret blev omsättningen 50,1
(57,4) mkr, en minskning med 13%,
jämfört med föregående år.
Smarteqs största kunder inom fordonssegmentet, Automotive, utgörs
av tillverkare av tunga fordon där nu
Volvo Lastvagnar har påbörjat tillverkningen av den nya lastvagnen
och vi nu ser den första orderingången för 2013 där produktionstakten
kommer att öka succesivt under 2013
och 2014.
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Den nya satsningen med antenner
för bättre täckning av mobilt bredband har en fortsatt stark efterfrågan
och under fjärde kvartalet ökade
både försäljning och efterfrågan.
Etableringen i Shanghai har mottagits positivt både av kunder och leverantörer, där vi ser tydliga fördelar av
att verka i Asien då även flera av våra
kunder stärker sin närvaro i regionen.
Nettoresultatet uppgick till -9,2 (-9,8)
mkr. I föregående års resultat ingår
jämförelsestörande poster uppgående till -2,8 mkr i huvudsak hänförligt
till kostnader för avveckling av personal.

Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång






Styrelsen i Smarteq har på en extra
bolagstämma, som hölls den 11 mars
2013, fattat beslut om att förstärka
rörelsekapitalet med 21,2 mkr för att
utveckla verksamheten och möjliggöra nästa steg i bolagets utveckling.
Nytt affärsområde, Consumer, från
januari 2013 som omfattar antenner
för mobilt bredband för konsument
och företag.
Smarteq tecknar avtal med CapTech
Distribution AB avseende försäljning
av antenner för mobilt bredband.

OM SMARTEQ

Det här är Smarteq
SMARTEQS VISION
Smarteqs vision är att bli en ledande
antennspecialist inom marknadssegmenten Automotive och M2M. Smarteq
har teknisk spjutspetskompetens och
utvecklar nya projekt i samverkan med
Bolagets kunder. Smarteq levererar produkter till kunder i samtliga världsdelar.
SMARTEQS AFFÄRSIDÉ
Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla standardiserade och skräddarsydda
antennsystem för ökad tillgänglighet,
effektivitet och säkerhet för trådlös kommunikation. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive, M2M, och
Consumer med produkter för både OEM
(Original Equipment Manufacturing) och
eftermarknad. Bolagets produktprogram
av standardantenner marknadsförs även
genom ett nätverk av distributörer.
MÅL OCH STRATEGIER
Smarteqs målsättning är att utvecklas till
ett av de ledande företagen inom
antennteknik. Bolaget ska:
 Sälja värdeskapande produkter och
tjänster
 Tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar med bästa möjliga prestanda
 Leverera robusta och högkvalitativa
och miljövänliga produkter på utlovad tid
 Kraftigt utveckla Bolagets försäljning
genom ökad andel kanalförsäljning
via lämpliga distributörer
 Styra, mäta och utveckla Bolagets




leverantörer för ökat mervärde kortoch långsiktigt
Vara en attraktiv och inspirerande
arbetsgivare
Skapa ett större värde för Smarteqs
aktieägare

Bolaget har egna resurser för produktutveckling, kvalitetskontroll/-säkring, inköp,
samt försäljning. Smarteqs tillverkning är
i huvudsak utlagd på externa parter framförallt i Asien.
PRODUKTUTVECKLING
Smarteq ska koncentrera Bolagets utvecklingsresurser på antenner och
antennsystem för applikationer inom tre
affärsområden. Produktutveckling ska
ske i nära samarbete med kunden. Varje
utvecklingsprojekt ska ha målsättningen
att leda till en ny affär med en befintlig
kund. Smarteq ska inte ta på sig risk i ofinansierad produktutveckling utan att
bindande kontrakt skrivits med kunden.
Beslut om utveckling av nya produkter
eller applikationer fattas av Bolagets produktråd. Produktrådet är Bolagets interna
beslutsforum för produkter och projektinvesteringar. Större projektinvesteringar
godkänns slutgiltigt av styrelsen.
Smarteq ska eftersträva att tillsammans
med KTH, Chalmers och andra kvalificerade organisationer vara ledande inom
forskning och utveckling. Ett bevis på
detta är resultatet i Vinnovaprojektet
”Greencom” som utmynnade i en ny

antennplattform för förbättrad kommunikation inom skogsnäringen. Projektet
genomfördes tillsammans med KTH
Wireless, Skogsforsk och Vinnova.
Smarteq har under de senaste åren investerat betydligt i produktutveckling för
Bolagets framtida strategi att vidmakthålla Smarteqs tekniska position och att
säkerställa en tongivande roll i utvecklingsprojekt för framtidens antenner.
Under inledningen av 2012 bjöds Smarteq in som den enda antennproducenten till ett forskningsprojekt inom ”Chase”
(Chalmers Antenna Systems VINN Excellence Center), ett tioårigt forskningsprogram som medfinansieras av VINNOVA,
Chalmers och 15 andra kvalificerade
organisationer. Smarteq kommer under
2013 att aktivit delta i utvecklingen av
”Chase” där Bolaget har en viktig roll som
antennspecialist.
KVALITET OCH MILJÖ
Smarteq har under många år uppfyllt fordonsindustrins standards TS16949 och
ISO14001 samt miljöregelverk som RoHS
och REACH. Detta har positiv effekt på
levererad kvalitet inom Bolagets övriga
två affärsområdet M2M och Consumer.
ETABLERING I KINA
Sedan hösten 2011 har Smarteq permanent rekryterat lokala inköpresurser i
Shanghai, för att bättre kunna styra och
utveckla Bolagets leverantörer i Asien.
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Vidare beslutades i slutet av 2011 att flytta
inköps- och Kvalitetsfunktionen från Kista,
Sverige till Shanghai, Kina. Målet är att
stärka Bolagets närvaro på plats och att
etablera en organisation i regionen som
på sikt kommer att omfatta försäljning på
Asien-marknaden. Smarteq har genom
åtgärden kunnat säkerställa en kostnadsreduktion i form av sänkta personalkostnader.
Smarteq genomförde under 2012 en etablering av en helägd legal enhet, Smarteq
Antennas Shanghai Co Ltd. Rekrytering av
ytterligare personal kommer att inledas
under 2013 och som nästa steg planeras
en förstärkning inom bl a inköpsfunktionen.
Smarteq kommer genom Smarteq Antennas Shanghai Co Ltd att stärka varumärket
Smarteq Antennas i Asien samt att öka
försäljningen på sikt genom att kunna
erbjuda befintliga och nya kunder service,
support och avancerade antennprodukter direkt genom regional försäljning.
Bolagets redan starka kundbas och produkter av erkänd kvalitet och tekniskt
höga prestanda kommer att utgöra grund
till nya affärer i Asien. Vidare läggs grunden för utveckling av strategiska leverantörer genom stark lokal närvaro. Dessutom kommer arbetet med nya kundprojekt
att underlättas avsevärt, då merparten av
Smarteqs kvalificerade personal finns
direkt tillgänglig för Bolagets kunder och
leverantörer i regionen. Genom att företagsformen för Smarteq Antennas Shanghai blir ett handelsföretag, kommer alla
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inköp och all försäljning att kunna genomföras inom ramen för den legala enheten i
Shanghai.
FÖRSÄLJNING
Bolagets försäljning gentemot större kunder inom Automotive sker huvudsakligen
genom direkta kontakter och genom
långsiktiga relationer. Långa produktcykler och införsäljningsprocesser inom
framförallt lastvagns- och personbilsindustrin innebär att försäljning måste bedrivas med utpräglad långsiktighet och målmedvetenhet. Smarteq kommer framgent
att sträva efter att säkerställa produktutveckling finansierad av kund, då dessa ofta
har en lång utvecklingscykel. Fördelen
med tyngre och mer trögrörliga kunder
inom Automotive är att modellplattformar för fordon ofta har en livscykel om
minst tio år med verkan att Smarteq därigenom får en uthållig intäkt.
Försäljningen är i absolut fokus för Smarteq och Bolagets produkter är färdigutvecklade för att säljas på en global marknad; Automotive vars kunder uteslutande
finns inom fordonsindustrin, Machine to
Machine där det förutspås en tillväxt med
allt mer kommunicerande applikationer
och Consumer som omfattar främst förstärkning av mobilt bredband.
Smarteq har under det senaste året arbetat utifrån den uttalade strategin att
utveckla och öka den indirekta försäljningen via distributörer. Bolaget har idag
ett avtal med Avnet Memec som är en av
världens största distributörer inom elek-

tronikkomponenter. Under 2012 utökades
distributionen med bl a 20:20 Mobile som
bearbetar den nordiska marknaden för
försäljning av antenner för mobilt bredband. Under inledningen av 2013 tecknade Smarteq samarbetsavtal med Captech
Distribution som har ett återförsäljarnät
inom IT/Telekom och distributerar antenner för mobilt bredband.
AFFÄRSOMRÅDEN
Verksamheten i Smarteq är fokuserad på
försäljning och utveckling av antennsystem för OEM- och eftermarknaden till
marknadssegmenten Automotive, M2M
och Consumer. En väl sammansatt produktportfölj tillsammans med lång erfarenhet av antennsystem gör Smarteq till
det naturliga valet som en långsiktig
utvecklingspartner för kunder inom Bolagets tre marknadssegment.
Automotive
Automotive svarade under 2012 för 41
(40) procent av Bolagets omsättning.
Smarteq är väl etablerat på marknaden för
antenner till lastvagnar liksom personbilar
i det övre prissegmentet. Det märks från
olika lastvagnstillverkare ett allt större
intresse för avancerade multifunktionsantenner. Olika applikationer är bl a kommunikation, navigation, fleet management,
underhållning och spårning.
Tillverkare av personbilar i det övre prissegmentet visar av designskäl ett ökat
intresse för inbyggda/dolda antenner.
Smarteq har lösningar till dolda antenner
för underhållning, kommunikation, navi-
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gation och spårning framtagna för bland
andra VW, Bentley och Audi. Smarteq levererar direkt till olika fordonsproducenter
eller via systemleverantörer.
Bland Smarteqs kundreferenser kan nämnas Volvo Lastvagnar, Scania, Volvo Cars,
Volkswagen, AUDI, Bentley, Ficosa och
Continental.
M2M
Affärsområde M2M (f d Communications)
svarade under 2012 för 59 (60) procent av
Smarteqs omsättning. Globalt sker en
löpande utbyggnad av den tekniska infrastrukturen för trådlös kommunikation.
Användning av trådlös kommunikation
ökar och till detta används ett antal tekniker och system. Smarteq har antennkoncept för samtliga dessa system. Antalet
applikationer för kommunikation mellan
maskiner ökar snabbt och därmed behovet av antenner. Inom detta område finns
Smarteqs affärer med antenner för automatisk fjärravläsning av mätare för el, gas
och vatten, parkerings- och varuautomater, m m. Vidare har Smarteq antenner för
trådlösa larm och nivåavläsning.
En snabbt växande marknad utgör även
antenner för spårning av fordon, båtar och
containers. Marknaden drivs av lagkrav,
existerande eller kommande, såsom
fjärravläsning av elmätare och spårning av
fordon. I Europa tillämpas en ny gemensam standard för ett digitalt kommunikationssystem till utryckningsfordon, TETRA.
Utbyggnaden pågår i flera länder med
antenner från Smarteq. Inom detta seg-

ment sker försäljning antingen direkt till
OEM-kunder och systemleverantörer eller
via distributörer. Bland Smarteqs kundreferenser kan 
nämnas Ericsson, ice.net,
Net1, Ascom, Landis+Gyr, Kamstrup, Itron,
Aidon, NumerexCorporation, Securitas,
Fortum, ITT Flygt och Cale Systems.
Några av Bolagets största distributörer är
Avnet Memec Malux, Embedded Antennas, Nowire och Avantis.
Consumer
Affärsområde Consumer, som etablerades
den 1 januari 2013 och tidigare ingick i
affärsområdet Communications, omfattar
försäljning av standardprodukter förpackade och marknadsanpassade för konsument och företag. Produkterna används
för att öka dataöverföringshastigheten för
mobilt bredband som blir alltmer dominerande på marknaden. Därutöver erbjuder Smarteq färdiga paket för högre överföringshastighet i WLAN för konsument
och företag. Distribution sker uteslutande
via välkända distributörer som exempelvis
20:20 Mobile och Captech Distribution AB.
Idag bedrivs försäljning i Norden.
Som kundreferenser kan nämnas 20:20
Mobile, Captech Distribution, Media
Markt, Dustin, Webbhallen och Atea.
KONKURRENS
Smarteq har ett antal konkurrenter. Flertalet av dessa är betydligt större än Smarteq.
På eftermarknaden är flertalet konkurrenter antingen europeiska eller amerikanska.
Konkurrenter på OEM-marknaden utgörs

Försäljning	
  per	
  aﬀärsområde	
  2012,	
  MSEK	
  

framför allt av tyska och japanska bolag.
Bland konkurrenterna finns främst Kathrein, Tyskland, som är verksamma inom
samtliga segment som Smarteq verkar
inom. I Tyskland finns även Hirschman Car.
Övriga konkurrenter som kan nämnas är
japanska Harada, Nippon och italienska
Calearo.
Bolagets konkurrensposition varierar beroende på produkt. Smarteq bedömer att
Bolaget på lastvagnsmarknaden i Europa
är en väl etablerad aktör men en relativt
sett mindre aktör på övriga marknader.
Inom Automotive har Bolaget valt att avstå
från vissa marknadssegment. Kännetecknande för dessa är hög volym till låga marginaler. Smarteq följer här en strategisk
inriktning mot tekniskt avancerade antennlösningar för lastvagnar och personbilar i det övre marginalsegmentet.
Inom industriella lösningar är marknaden
fragmenterad, samtidigt som marginalerna är högre än inom fordonsindustrin. Det
är en medveten strävan från 
Smarteqs
sida att öka avsättningen inom detta
marknadssegment, eftersom Bolaget därigenom får en bredare kundbas.
Smarteqs uppfattning är att Bolaget
hävdar sig väl i konkurrensmixen, pris, kvalitet och högt teknikinnehåll. I kraft av sin
relativa litenhet har Smarteq dessutom
möjlighet att uppträda mer flexibelt och
tillmötesgående i kundrelationen.
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SMARTEQ I SIFFROR

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören
för Smarteq Aktiebolag (publ), org nr
556387- 9955, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

Verksamheten
Smarteq är ett svenskt företag som
fokuserar på att sälja och utveckla
antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet till
de prioriterade marknadssegmenten Automotive och Communications. Genom förvärven av Svenska
Antennspecialisten AB, Carant AB,
Allgons ATM-verksamhet och Trans
IT har bolaget sammantaget lång
erfarenhet och hög kompetens inom
kommunikationslösningar för fordon
och övriga industriella applikationer.
Koncernen omfattar Smarteq AB
(publ) samt dotterbolagen Smarteq
Wireless AB och Smarteq Antennas
(Shanghai) Co., Ltd.
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Viktiga händelser
under år 2012


För helåret blev omsättningen 50,1
(57,4) mkr, en minskning med 13 %
jämfört med föregående år.



Rörelseresultatet på EBITDA-nivå
exklusive jämförelsestörande poster uppgick för helåret till -6,1
(-3,5) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på -12 (-6)%.





Rörelseresultatet uppgick till -8,2
(-8,7) mkr. I föregående års resultat
ingår jämförelsestörande poster,
avseende kostnader för avveckling
av personal, med -2,8 mkr.
Nytt dotterbolag bildades i december 2012, Smarteq Antennas
(Shanghai) Co., Ltd.

Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång


För att skapa förutsättningar för att





fortsätta utveckla verksamheten och
möjliggöra nästa steg i bolagets
utveckling måste rörelsekapitalet
förstärkas. Styrelsen har därför valt att
kalla till en extra bolagsstämma där
en nyemission om 21,2 mkr ska
genomföras.
Från och med 1 januari 2013 har
Smarteq ett nytt affärsområde, Consumer, som omfattar antenner för
mobilt bredband för konsument och
företag. Detta innebär att bolaget
från årsskiftet är indelat i de tre affärsområdena Automotive, M2M (Machine to machine) samt Consumer.
Smarteq har tecknat avtal med CapTech Distribution AB avseende försäljning av antenner för mobilt bredband.

Marknaden
Smarteq har valt att fokusera verksamheten på försäljning och utveckling av
antennsystem inom marknadssegmenten Automotive, Communications och
Consumer (nytt från 2013).
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Sammantaget har bolagets satsning på
de två, numera tre, utvalda fokusområdena resulterat i kontrakt med nya
och gamla affärskontakter vilket kommer att skapa tillväxt från år 2012 och
framåt.
Smarteqs vision är att bli en av Europas
ledande antennspecialister inom de
valda marknadssegmenten.
En betydande del av Smarteqs intäkter
kommer från OEM-kunder. OEM står
för Original Equipment Manufacturer
och betyder att stora tillverkare lägger
ut delar av sin produktutveckling och
produktion på en partner. Den färdiga
produkten säljs sedan under beställarens varumärke.

Produktutveckling
Smarteq koncentrerar sina utvecklingsresurser på antenner och antennsystem
för applikationer inom de prioriterade
kundsegmenten. Produktutveckling
sker i nära samarbete med utvalda
nyckelkunder. Varje utvecklingsprojekt
har målsättningen att leda till en ny
affär hos en befintlig eller ny kund. För
att säkerställa teknisk prestanda tillhandahåller Smarteq simuleringsprogram
och testutrustning av högsta kvalitet
för att kunna verifiera faser i antennutvecklingen. Såväl antennegenskaper,
elektronik liksom mekanik testas under
olika miljöbetingelser.
Under 2012 har bolaget aktiverat 1,2
(2,9) mkr i form av utvecklingskostnader. Merparten av utvecklingsresurserna har lagts på framtagning av en ny


Från och med 1 januari 2013 har Smarteq
ett nytt affärsområde, Consumer, som
omfattar antenner för mobilt bredband för
konsument och företag.
multifunktionsantenn för kommersiella
fordon. Intäkterna från dessa satsningar
beräknas i allt väsentligt ge effekt efter
2012. Mer än en tredjedel av organisationen är sysselsatt med nya projekt.

hänförlig till kostnader för avveckling av
personal. Avskrivningarna har minskat till
följd av att flera äldre projekt skrivits av
helt under 2011 och första halvåret 2012,
samt att avskrivningar ännu inte har startat för de nya projekten.

Fakturering och resultat

Nettoresultatet uppgick till -9,2 (-9,8) mkr,
en förbättring med 0,6 mkr jämfört med
föregående år.

För helåret blev omsättningen 50,1 (57,4)
mkr, en minskning med 13 procent jämfört med föregående år. Fördelningen av
omsättningen mellan affärsområdena
uppgår till 41 procent för Automotive och
59 procent för Communication.
Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick
för helåret till -6,1 (-3,5) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på -12 (-6) procent.
Valutakursdifferenser har påverkat resultatet negativt med -0,4 (-0,7) mkr. Genomsyning av rutinerna kring kundfordringar
och lager har gjorts under fjärde kvartalet,
vilket resulterat i extra kostnader på totalt
1,5 mkr.
Rörelseresultatet uppgick till -8,2 (-8,7)
mkr. Justerat för valutakursdifferenser
är resultatförändringen -7,8 (-8,0) mkr. I
föregående års resultat ingår jämförelsestörande poster uppgående till 2,8 mkr,

Finansiell ställning
Koncernens disponibla likvida medel
uppgick per den 31 december till
3,4 (0,7) mkr, varav outnyttjad del av
checkkredit 2,7 (0,3) mkr. Koncernens
soliditet per den 31 december var
11 (1) procent. För att förstärka den
finansiella ställningen har styrelsen valt att föreslå en nyemission
på 21,2 mkr och kallat till en extra
bolagsstämma.

Investeringar
Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under året till 1,6 (4,4) mkr. Av årets
investeringar avsåg 1,2 (2,9) mkr aktivering av utvecklingskostnader.
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I likhet med föregående år avser större
delen utveckling av Smarteqs nya
antennplattform med multifunktionslösning, LPCA, för kommersiella fordon
vilken kommer att generera en försäljningsökning sent 2013.
Per december uppgick de aktiverade utvecklingskostnadernas nettobokförda värde till 13,7 (13,4) mkr.
De immateriella tillgångarna innehåller dataprogram uppgående till
1,0 (1,5) mkr.

Miljö och kvalitet
Smarteq bygger sin verksamhet kring
ett kvalitetssystem 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. Smarteq
strävar efter att vara proaktiv i sitt kvalitetsarbete för att få så låga felkostnader som möjligt. Smarteqs ambition
är även att minimera inverkan på
miljön av dess processer, produkter och organisation. Även Smarteqs
produktionspartners omfattas av
våra kvalitetsstandarder och revideras
regelbundet.

FÖRSÄLJNING
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Information om risker och
osäkerhetsfaktorer
Smarteqs resultat påverkas främst av
volym, försäljningspriser, inköpspriser
och övriga omkostnader. Baserat på 2012
års utfall påverkar en volymförändring
med 10 % resultatet med cirka 1,9 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.
Nedanstående tabeller beskriver Smarteqs procentuella fördelning av valutaflöden mellan försäljning och inköp.

INKÖP	
  
INKÖP

EUR,	
  29%	
  

EUR,	
  21%	
  

SEK,	
  38%	
  

SEK,	
  1%	
  

USD,	
  33%	
  

USD,	
  78%	
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För att skapa förutsättningar att fortsätta
utveckla verksamheten och möjliggöra
nästa steg i bolagets utveckling måste
rörelsekapitalet förstärkas. Den 7 februari
2013 kallade styrelsen till en extra bolagsstämma som genomfördes den 11 mars.
Vid denna extra stämma föreslogs och
beslutades en nyemission om 21,2 mkr,
som till stor del är garanterad.

Personal
Antalet anställda per 31 december var 15
(18). Genomsnittligt antal helårstjänster
under året uppgick till 15 (19). Smarteq
bedriver ett konsekvent och långsiktigt
personalarbete, med återkommande
utvecklingssamtal, möjlighet till kompetensutveckling 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.
Smarteqs organisation har under 2012
fortsatt den inslagna vägen med fokus
på försäljning och utökad etablerad
kanalstrategi. Vidare har organisationen
anpassats till leveranser från tillverkare i
Asien.

Diagramrubrik	
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Under hösten lämnade Jan Benjaminson sin roll som CFO och i november tillträdde Nina Kronberg.

Moderbolaget
Moderbolaget har under året tillhandahållit tjänster till dotterbolagen. Under
året har aktier i dotterbolag nedskrivits
med 9 (11) mkr, vilket avser under året
lämnade aktieägartillskott för täckande
av förlust.

Styrelsearbetet under året
Smarteqs styrelse består av tre ledamöter. Vid årsstämman den 19 april
2012 omvaldes Yngve Andersson och
Christer Palm samt Ulf B Jacobsson valdes till ny styrelseledamot, då Thomas
Landberg hade avböjt omval.
Nominering av styrelseledamöter inför
bolagets årsstämma sker av en valberedning som i samråd med bolagets
större aktieägare utses av styrelsens
ordförande.
Styrelsens arbetsordning fastställer
regler och principer för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt
för den ekonomiska rapporteringen.
Enligt arbetsordningen ska styrelsen
före årets början fastställa sitt eget
arbetsprogram med tidpunkter för


Användningen av trådlös kommunikation
ökar och Smarteq har utvecklade antennkoncept för samtliga av de bakomvarande
systemen.
minst sex ordinarie sammanträden.
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 månadsrapporter. Bolagets
revisor rapporterar personligen till
styrelsen.
Styrelsen har under räkenskapsåret
2012 haft 17 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande. Styrelsens arbete har främst varit inriktat
på affärsstrategi, försäljningsutveckling, kostnadsbesparingar kapitalbindning samt finansiering.

Framtidsutsikter
Automotive
Smarteq är idag väl etablerat på mark-

naden avseende antenner till lastvagnar
liksom personbilar. Från lastvagnstillverkarna märks ett allt större intresse för
avancerade multifunktionsantenner.
Applikationerna är bland annat; kommunikation, navigation, Fleet Management, underhållning samt spårning.
Tillverkarna av personbilar visar av
designskäl ett ökat intresse för inbyggda/dolda antenner. Smarteq har
lösningar för dolda antenner till underhållning, kommunikation, navigation
och spårning framtagna åt bland andra
VW, Bentley och Audi. Smarteq levererar direkt till fordonsproducenterna
eller via systemleverantörer.
Bland kundreferenserna kan nämnas
Volvo-koncernen, Scania, Saab, Volvo Cars,
Volkswagen, AUDI, Bentley, Autoliv, Ficosa
och Continental.
Smarteq förväntar sig en positiv utveckling i detta segment under de närmaste
åren.
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M2M (f.d. Communications) och
Consumer
Globalt sker en kontinuerlig utbyggnad
av den tekniska infrastrukturen för trådlös kommunikation. Användningen av
trådlös kommunikation ökar och till detta
används ett antal tekniker och system.
Smarteq har utvecklade antennkoncept
för samtliga av dessa system. Antalet
applikationer för kommunikation mellan maskiner ökar snabbt och därmed
behovet av antenner. Inom detta område
återfinns Smarteqs affärer med antenner
för automatisk fjärravläsning av mätare för
el, gas och vatten, parkerings- och varuautomater etcetera. Vidare har Smarteq
antenner för trådlösa larm och nivåreglering. En snabbt växande marknad utgör
även antenner för spårning av fordon,
båtar och containers. Marknaden drivs
av lagkrav, existerande eller kommande,
såsom fjärravläsning av elmätare och
spårning av fordon. I Europa används en
ny gemensam standard för ett digitalt
kommunikationssystem till utryckningsfordon, TETRA. Utbyggnaden pågår i
flera länder med antenner från Smarteq.
Inom detta segment sker försäljningen
antingen direkt till OEM kunder och systemleverantörer eller via distributörer.

14
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Bland kundreferenserna kan nämnas
Ericsson, Telenor, ice.net, Telia Sonera, EADS,
Ascom, Landis+Gyr, Kamstrup, Itron, Aidon,
Numerex Corporation, Securitas, Fortum, ITT
Flygt och Cale Systems.
Några av våra största distributörer är Malux,
Avnet, Embedded Antennas, Nowire och
Avantis.
Smarteq förväntar sig en positiv utveckling i detta segment under de närmaste
åren.
Leverantörer
Befintliga leverantörer i Asien och
Europa har knutits närmare Smarteq
med gemensamt överenskomna program för rationalisering vilket redan
har lett till kostnadsbesparingar. Utöver kostnadsbesparingarna har vi harmoniserat betalningstider med de vi
har mot kund och ytterligare besparingar förväntas som ett resultat av
leverantörsutvecklingen, ett mycket
viktigt område då vi nu ser volymerna
åter ta fart inom våra två marknadssegment. Smarteq kommer att fortsätta
att lägga beställningar från leverantörer i Asien under de kommande åren

och även flytta produktionen närmare
nyckelleverantörerna.
Förslag till resultatdisposition
Fria medel i moderbolaget att
behandlas av årsstämman:
Överkursfond
Årets resultat
Fritt eget kapital

23 864 731
-9 445 646
14 419 085

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets förlust behandlas
enligt följande:
Avräknas mot
överkursfond
Kronor

-9 445 646
-9 445 646

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat – och balansräkningar, sammanställning över förändring i eget kapital, kassaflödesanalyser
och noter.
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Nyckeltal
BELOPP I TKR

Försäljningstillväxt, %
Nettoomsättning
EBITDA*
Rörelseresultat*
Resultat efter finansiella poster*
Engångsposter
Justerat eget kapital
Soliditet, %
Rörelsemarginal*, %
Skuldsättningsgrad, %
Balanslikviditet, %
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, %
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, %
Andel riskbärande kapital, %
Genomsnittligt antal anställda
Omsättning per anställd, tkr
Resultat per aktie, kr
Resultat per aktie, kr*
Genomsnittligt antal aktier, 1 000-tal

2012

2011

2010

2009

2008

-13
50 116
-6 136
-8 194
-9 213
3 793
11
-16
516
59
neg
neg
11
15
3 341
-0,04
-0,04
235 064

13
57 435
-3 520
-5 956
-7 046
-2 758
442
1
-10
4 124
57
neg
neg
1
19
3 023
-0,06
-0,04
176 298

22
50 871
-2 971
-7 613
-8 208
-1 097
10 124
27
-15
175
85
neg
neg
27
20
2 544
-0,05
-0,05
176 298

-53
41 718
-11 863
-16 915
-17 383
-5 178
19 429
46
-41
55
124
neg
neg
46
30
1 391
-0,18
-0,14
122 781

-16
87 897
4 886
-132
-994
-539
26 873
51
55
149
neg
neg
51
30
2 930
-0,01
-0,01
105 779

*Exklusive engångsposter.

EBITDA

Balanslikviditet

Andel riskbärande kapital

Engångsposter

Räntabilitet på genomsnittligt
sysselsatt kapital

Genomsnittligt antal anställda

Rörelseresultat exklusive engångsposter och
avskrivningar.
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.

Omsättningstillgångar dividerat med summan
av kortfristiga skulder.

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Genomsnittligt sysselsatt kapital

Summa tillgångar minskat med icke räntebärande 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

Justerat eget kapital plus uppskjuten skatt i
procent av balansomslutningen.
Totalen av antal anställda per månad dividerat
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.

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

SMARTEQ ÅRSREDOVISNING 2012
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Resultaträkningar
TKR

KONCERNEN
2012

NOT

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter/ -kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Nedskrivning av aktier i dotterbolag
Finansnetto

1
2,3

7
4,6
5

8
9

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
Resultat per aktie
Genomsnittligt antal aktier

16
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2011

MODERBOLAGET
2012

2011

50 116
-373
1 169
-32 663
-9 914
-14 472
-2 058
-8 194

57 435
-666
2 939
-36 568
-9 560
-19 858
-2 436
-8 714

2 088
-2 256
-73
-241

898
-1 220
-116
-438

5
-1 024

3
-1 093

-1 019

-1 090

5
-210
-9 000
-9 205

1
-44
-11 000
-11 043

-9 213

-9 804

-9 446

-11 481

-9 213
-0,04
235 064

-9 804
-0,05
176 298

-9 446
-0,04
235 064

-11 481
-0,07
176 298
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Balansräkning koncern
TKR

NOT

2012-12-31

2011-12-31

982
13 663
14 645

1 469
13 381
14 850

768
765
1 532

1 040
759
1 799

16 177

16 649

4 756
4 756

5 948
5 948

10 766
691
223
704
12 384

13 981
80
413
219
14 693

749
749

377
377

Summa omsättningstillgångar

17 889

21 018

SUMMA TILLGÅNGAR

34 067

37 667

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
Balanserade utgifter för utveckling
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och verktyg
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

11

12

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager m m
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa kassa och bank

14
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Balansräkning koncern
forts.
TKR

NOT

2012-12-31

2011-12-31

26 445
-13 438
-9 213
3 793

17 630
-7 381
-9 804
445

16

203
203

401
401

16, 17
17

14 043
5 341
7 071
290
3 326
30 071

5 726
12 223
10 030
1 824
7 018
36 821

34 067

37 667

36 213
–

37 903
–

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (264 446 805 aktier, kvotvärde 0,10)
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital

15

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

18

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

18
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Balansräkning moderbolaget
TKR

2012-12-31

2011-12-31

41 800
41 800
41 800

41 800
41 800
41 800

9 285
29
9
13
9 336

1
8
9

26
26
9 362

1
1
10

51 162

41 810

26 445
26 445

17 630
17 630

Fritt eget kapital
Överkursfond
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

23 866
-9446
14 420
40 864

31 596
-11 482
20 114
37 744

Skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till dotterbolag
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga lån
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

306
9 500
492
10 298

3 590
27
14
435
4 066

51 162

41 810

Inga
5 737

Inga
12 817

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos dotterbolag
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

NOT

13

14

Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (264 446 805 aktier, kvotvärde 0,10)
Summa bundet eget kapital

15

18

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

19
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Sammanställning över
förändring i eget kapital
KONCERNEN 2011
(TKR)

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Optionspremier
Årets resultat
EGET KAPITAL PER 31 DECEMBER 2011

KONCERNEN 2012
(TKR)

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Nyemission
Årets resultat
EGET KAPITAL PER 31 DECEMBER 2012

MODERBOLAGET 2011
(TKR)

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Optionspremier
Årets resultat
EGET KAPITAL PER 31 DECEMBER 2011
MODERBOLAGET 2012
(TKR)

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Nyemission
Årets resultat
EGET KAPITAL PER 31 DECEMBER 2012
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AKTIEKAPITAL

FRIA RESERVER

ANSAMLAD
FÖRLUST

SUMMA

17 630
17 630

1 799
-9 305
125
-7 381

-9 305
9 305
-9 804
-9 804

10 124
125
-9 804
445

AKTIEKAPITAL

FRIA RESERVER

ANSAMLAD
FÖRLUST

SUMMA

17 630
8 815
26 445

-7 381
-9 804
3 746
-13 439

-9 804
9 804
-9 213
-9 213

445
12 561
-9 213
3 793

AKTIEKAPITAL

ÖVERKURSFOND

ANSAMLAD
FÖRLUST

SUMMA

17 630
17 630

35 659
-4 188
125
31 596

-4 188
4 188
-11 481
-11 481

49 101
125
-11 481
37 745

AKTIEKAPITAL

ÖVERKURSFOND

ANSAMLAD
FÖRLUST

SUMMA

17 630
8 815
26 445

31 596
-11 481
3 746
23 861

-11 481
11 481
-9 446
-9 446

37 745
12 561
-9 446
40 860

SMARTEQ I SIFFROR

Kassaflödesanalys
(TKR)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Realisationsresultat
Nedskrivning av aktier i dotterbolag
Förändringar i avsättningar

NOT
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KONCERNEN
2012

2011

MODERBOLAGET
2012

2011

-9 213

-9 804

-9 446

-11 482

-

217
-

9 000

44
11 000
-

-

2 658

-

2 058

2 436

-

-

-7 155

450
-4 043

-446

83
-355

1 192
2 309
-8 185
-11 839

3 396
-2 819
6 788
3 322

-18 327
-3 268
-22 041

6 797
-7 327
-885

Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterbolag
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 169
-417
-1 586

-3 352
-1 382
300
-4 434

-

756
756

Finansieringsverksamheten
Nyemission/optionspremier
Kostnader för kapitalanskaffning
Förändring av övriga, räntebärande skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 100
-1 539
1 236
13 797

125
71
196

14 100
-1 539
9 500
22 061

125
125

372
377
749

-916
1 293
377

20
1
26

-4
5
1

Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder
Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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NOTER

Tilläggsupplysningar
BOLAGETS SÄTE

Avskrivningsprincip för immateriella tillgångar

BOLAGETS VERKSAMHET

INTERNT UPPARBETADE:
Balanserade utgifter för utveckling

Smarteq AB (publ) bedriver verksamhet i aktiebolagsform och har sitt
säte i Täby kommun, Stockholms län, Sverige. Huvudkontorets post- och
besöksadress är Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista.

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

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekommendationer nr 1–24 och 26–29 och
Akutgruppsuttalanden.

KLASSIFICERING

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

VÄRDERINGSPRINCIPER

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden
minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

FÖRVÄRVADE:
Programvarulicenser
Goodwill

KONCERN

MODERBOLAG

5 år

–

5 år
5–10 år

–
–

Avskrivning av balanserade utgifter för utveckling påbörjas när lansering
av produkten görs.
Förlängd avskrivningstid, mer än 5 år, på goodwill tillämpas endast för
strategiska förvärv.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar enligt plan.

Avskrivningsprincip för materiella tillgångar

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden
om inget annat anges nedan.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden
minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod.
KONCERN

MODERBOLAG

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Maskiner och Verktyg

4–5 år

–

Inventarier

3–8 år

–

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 samt i förekommande fall, prototypkostnader. Övriga utgifter för utveckling, redovisas
i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen
redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus
ackumulerade av- och nedskrivningar.
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LÅNEKOSTNADER

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

NOTER

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 återvinningsvärde som
det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning
görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet 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, beräknas
återvinningsvärdet för den kassagenererande 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. Kursdifferenser avseende fordringar och skulder i den löpande
verksamheten redovisas under övriga rörelseintäkter eller kostnader.
Kursdifferenser avseende finansiella fordringar och skulder redovisas
bland övriga finansiella poster.

VARULAGER

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet
beräknas enligt vägda genomsnittspriser.

SKATT

Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 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 koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar
i dotterbolag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I
juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp
på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader
och underskottsavdrag 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 eventualtillgångar. Det innebär att en avsättning redovisas
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 underliggande produkten eller tjänsten
har sålts.

INTÄKTER

Redovisning av intäkter sker enligt Redovisningsrådets rekommendation
nr 11, Intäkter. Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och
dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar
endast det bruttoinflöde 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 förknippade 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. Ersättningen erhålls i
likvida medel och intäkten utgörs av ersättningen.
Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag sker när det ekonomiska utfallet för
utfört tjänsteuppdrag 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 färdigställandegraden på balansdagen.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation 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 omfattar flera
arbetsgivare. För räkenskapsåret 2012 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 2012 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva
konsolideringsnivån 1 till 129 (113) procent. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av
försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska
beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med RR 29.
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NOTER

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 nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell
nedskrivning.

Eliminering av transaktioner mellan koncernbolag

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan bolag i
koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet.

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 ekonomisk 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 uppgick till 2 088 (898) tkr.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Beträffande väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång se
förvaltningsberättelsen sid 8.

NÄRSTÅENDE

Två lån på tillsammans 9 000 tkr från Tibia Konsult AB och ett lån på 500 tkr
från Yngve Andersson (styrelseordförande) har erhållits under året. Lånen
förfaller till betalning 2013-04-30 (5 500 tkr) samt 2013-12-31 (4 000 tkr)
och per 2012-12-31 har ränta, 189 tkr, betalats till marknadsmässiga villkor.

FINANSIELLA RISKER

Bolaget är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella
risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i resultat och kassaflöde
till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, kreditrisker samt likviditetsrisker. 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. Växelkursförändringar i vissa valutor, särskilt
USD och EUR, i förhållande till den svenska kronan påverkar intäkter och
rörelseresultat och den internationella konkurrenskraften.

NOTER

NOT 1
Nettoomsättning och fakturerade tjänster
till dotterbolag fördelat per landområde
Landområde

Sverige
Övriga EU
Övriga Europa
Övriga världen
Fakturerade tjänster
– dotterbolag i Sverige
SUMMA

KONCERNEN
2012
2011

NOT 4
Anställda, personalkostnader och arvoden
till styrelsen och revisorer

MODERBOLAGET
2012
2011

20 627
23 851
804
4 834

22 382
29 141
5
5 907

-

-

50 116

57 435

2 088
2 088

898
898

Medelantal anställda

Moderbolaget
Dotterföretag i Sverige
Dotterföretag i Kina
Koncern

2012
Antal Varav män

15
15

-%
71%
-%
71%

KONCERNEN
2012
2011

MODERBOLAGET
2012
2011

Övriga poster

-

300

-

-

SUMMA

-

300

-

-

NOT 3
Övriga rörelsekostnader

Förlust vid avyttring av
inventarier
SUMMA

-%
78%
-%
78%

Moderbolaget
Styrelsen, %
Övriga ledande
befattningshavare, %
Koncernen
Styrelsen, %
Övriga ledande
befattningshavare, %

2011
Andel kvinnor

-

-

2%

-

-

-

2%

-

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
KONCERNEN
2012
2011

Valutakursdifferanser

19
19

Könsfördelning i företagsledningen
2012
Andel kvinnor

NOT 2
Övriga rörelseintäkter

2011
Antal Varav män

MODERBOLAGET
2012
2011

-373

-749

-

-

-

-217

-

-

-373

-966

-

-

2012

2011

Socialakostnader
Löner
(varav
Löner
och andra pensions
och andra
ersättningar kostnader) ersättningar

Moderbolaget

4

69

Sociala
kostnader
(varav
pensions
kostnader

5

104

(0)

(0)1)

1)

Dotterbolag i Sverige

8 908

5 182

11 068

5 763

(1 626)
Dotterbolag i Kina

-

-

(1 739)
-

-

(0)1)
SUMMA

8 912

5 251
(1 626)

2)

(0)1)
11 073

5 867
(1 739)2

1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 0 (0) tkr gruppen styrelse och VD.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0) tkr.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 236 (222) tkr gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0) tkr.

Forts. Not 4 nästa sida.
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NOTER

Forts. Not 4.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Löner och andra ersättningar fördelade
per land och mellan styrelseledamöter med flera
och övriga anställda:
2012

KONCERNEN
2012
2011

Ernst & Young
Revisionsuppdraget

2011

Styrelse och
VD (varav
tantiem
Övriga
och dylikt) anställda

Styrelse och
VD (varav
tantiem
Övriga
och dylikt) anställda

Moderbolaget
i Sverige

400

-

193

-

Dotterföretag i Sverige

977

7 932

896

10 039

KONCERNEN TOTALT

1 377

7 932

1 089

10 039

Ledande befattningsinnehavares anställningsvillkor
Johan Hårdén, VD, erhöll en fast månadslön på 80 tkr samt pension uppgående till 25% av månadslönen. 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 räkenskapsåret 2012 har styrelseordförande erhållit ett arvode om 200
tkr. Övriga ledamöter har vardera erhållit 100 tkr, tillsammans totalt 200 tkr.
Övriga ledande befattningshavare (2 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 2 040 (2
882) tkr och därtill har pensionspremier utgått med 435 (832) tkr. Beslut
om ersättningar har under 2012 föreslagits av VD för godkännande av
styrelsens ordförande.
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MODERBOLAGET
2012
2011

Skatterådgivning
Övriga tjänster

349

107

159

-

22

-

22

-

8

1

8

-

378

108

189

-

BDO
Revisionsuppdraget

-

56

-

42

-

56

-

42

NOT 5
Avskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
KONCERNEN
2012
2011

Maskiner och verktyg
Balanserade utgifter för
utvecklingskostnader
Dataprogram
Goodwill
Inventarier
SUMMA

MODERBOLAGET
2012
2011

465

512

-

-

887

1 120

-

-

487
219
2 058

446
358
2 436

-

-

NOTER

NOT 6
Poster av engångskaraktär

NOT 9
Räntekostnader och liknande resultatposter
KONCERNEN
2012
2011

Personalrelaterade
avvecklingskostnader
SUMMA

-

MODERBOLAGET
2012
2011

2 458
2 458

-

-

KONCERNEN
2012
2011

Räntor
SUMMA

1 024
1 024

MODERBOLAGET
2012
2011

1 049
1 049

210
210

-

NOT 7
Leasingavgifter

NOT 10
Skatt på årets resultat

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

AVSTÄMNING
AV EFFEKTIV SKATT

KONCERNEN
2012
2011

Resultat före skatt

-9 213

-9 804

-9 446

-11 482

2 423

2 578

2 484

3 020

77

115

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2 500
-

-2 693
-

-2 488
-

-3 020
-

KONCERNEN
2012
2011

Räkenskapsårets
betalda leasingavgifter
SUMMA

1 344
1 344

MODERBOLAGET
2012
2011

1 992
1 992

-

-

Bolaget har betraktat samtliga ingående leasingavtal som operationella
leasingavtal.
Framtida kontrakterade leasingavgifter uppgår till 4 754 (6 568) tkr därav
avser 3 407 (4 272) hyreskontrakt lokaler.
2012

Framtida leasingavgifter

2011

Inom 1 år 2 – 5 år Inom 1 år 2 – 5 år
1 467 3 287
1 344 4 754

Koncernens ansamlade underskottsavdrag uppgår till 139,3 mkr. Moderbolagets ansamlade underskottsavdrag uppgår till 50,0 mkr.

NOT 8
Ränteintäkter och liknande resultatposter
KONCERNEN
2012
2011

Räntor
SUMMA

5
5

3
3

Skatt enligt gällande
skattesats för moderbolaget
Ej skattepliktiga intäkter
och kostnader
Kostnader redovisade direkt
mot eget kapital
Minskning av underskottsavdrag
Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering
av uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

MODERBOLAGET
2012
2011

MODERBOLAGET
2012
2011

5
5

1
1

Uppskjutna skattefordringar för ackumulerade underskottsavdrag har
ej redovisats då det inte är tillräckligt sannolikt att underskotten kan
avräknas mot framtida beskattningsbara vinster.
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NOTER

NOT 11
Immateriella anläggningstillgångar
KONCERNEN/GOODWILL

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Inventarier som innehas under finansiella
leasingavtal ingår med följande belopp
2012

2011

39 955
39 955

39 955
39 955

-17 471
-17 471

-17 471
-17 471

-22 484
-22 484

-22 484
-22 484

-

-

2012

2011

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående anskaffningsvärde

2 360
2 360

1 947
413
2 360

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-891
-487
-1 378

-445
-446
-891

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT

1 469
982

1 502
1 469

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT

KONCERNEN/DATAPROGRAM

Dataprogram avser dels ekonomisystemet från Jeeves och dels PDMsystemet från Solid Engineering.
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2012

2011

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Totalt

594
-198
396

784
-190
594

Totala minimileaseavgifter
och dessas nuvärden
Totala minimileaseavgifter
Nuvärdet av minimileaseavgifter

384
396

616
594

Totala minimileaseavgifter
Nuvärdet av minimileaseavgifter

Inom 1 år 2 – 5 år Inom 1 år 2 – 5 år
206
178
217
399
205
191
198
396

KONCERNEN/
BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER

2012

2011

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Korrigeringpost
Utgående anskaffningsvärde

20 717
1 169
21 886

18 008
2 939
-230
20 717

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar

-1 842
-1 842

-1 842
-1 842

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-5 494
-887
-6 381

-4 604
-890
-5 494

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT

13 381
13 663

11 562
13 381

NOTER

NOT 12
Materiella anläggningstillgångar
KONCERNEN
MASKINER OCH VERKTYG

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar
Utgående avskrivningar
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT

KONCERNEN
INVENTARIER

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ackumulerade planenliga avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar
Utgående avskrivningar
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG
REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 13
Aktier i dotterbolag
2012

2011

Moderbolagets direkta innehav av aktier i dotterbolag:
BOLAG, ORG.NR

7 223
193
7 416

8 766
581
-2 124
7 223

-6 184
-465
-6 649

-7 873
-512
2 201
-6 184

1 039
767

892
1 039

2012

2011

3 146
224
3 370

5 261
961
-3 076
3 146

-2 386
-219
-2 605

-4 349
-358
2 321
-2 386

760
765

912
760

Smarteq Wireless AB,
556128-5437
Smarteq Antennas
(Shanghai) Co., Ltd
052997930
SUMMA

SÄTE

KAPITALANDEL,
%

ANTAL

BOKFÖRT
VÄRDE

Kista

100

45 000

41 800

Shanghai

100

-

41 800

ACKUMULERADE
ANSKAFFNINGSVÄRDEN

MODERBOLAGET
2012
2011

Ingående anskaffningsvärde
Årets förvärv
Årets avyttring
Lämnade aktieägartillskott
UTGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDE

216 512
9 000
225 512

206 312
-800
11 000
216 512

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
BOKFÖRT VÄRDE

-174 712
-9 000
-183 712
41 800

-163 712
-11 000
-174 712
41 800

NOT 14
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERNEN
2012
2011

Leasingavgifter
Försäkringsavgifter
Lokalhyror och fastighetsrelaterade kostnader
Övriga poster
SUMMA

MODERBOLAGET
2012
2011

24
118

18
86

-

-

227
335
704

44
71
219

13
13

8
8
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NOTER

NOT 15
Eget kapital

NOT 17
Andra kortfristiga skulder, räntebärande
KONCERNEN
2012
2011

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 utöver
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.

Checkräkningskredit
Tibia Konsult AB
Yngve Andersson
SUMMA

5 341
9 000
500
14 841

12 223
1 500
13 723

MODERBOLAGET
2012
2011

9 000
500
9 500

-

Externt beviljade belopp på checkräkningskrediter uppgår i koncernen
till 8 000 (12 500) tkr och i moderbolaget till 0 (0) tkr.

Utgör tillsammans med årets förlust den totala ansamlade förlusten.

NOT 18

Aktiebaserade incitamentsprogram
Smarteq har för närvarande ett optionsprogram. Under 2011 utgavs ett
optionsprogram som omfattade Bolagets anställda. Totalt tecknades 2 500
000 teckningsoptioner inom ramen för optionsprogrammet. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs av 0,60 kronor. Nyteckning av aktier med stöd av teckninsoptioner
kan ske från och med den 1 maj 2014 till och med den 31 maj 2014. Vid
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka
med högst 250 000 kronor genom utgivande av högst 2 500 000 B-aktier.
Teckningsoptionerna förvärvades av anställda till marknadsvärde beräknat
enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell.

Emissioner
Per den 31 december 2012 utgjordes bolagets aktiekapital av 264 446 805
aktier med kvotvärde 0,10. På en extra bolagsstämma den 22 mars 2012
beslöts att genomföra en nyemission av B-aktier på motsvarande 14,1 mkr
med företrädesrätt för befintliga ägare. Emissionen som slutfördes i april
2012 blev övertecknad med 7% och tillförde bolaget sammanlagt 12,6 mkr
efter nyemissionskostnader.

NOT 16
Skulder till kreditinstitut
KONCERNEN
2012
2011

Finansiell leasingkredit,
långfristig del
Finansiell leasingkredit,
kortfristig del
Fakturabelåning
SUMMA

MODERBOLAGET
2012
2011

203

401

-

-

194
4 349
4 746

194
5 532
6 127

-

-

Leasingbeloppen avser finansiell leasing av ett nytt affärssystem. Avtalet
löper på fem år med slutdatum 2014-11-01.
Fakturabelåningsavtalet har en limit på 9,0 mkr.
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN
2012
2011

Personalrelaterade
kostnader
Övriga kostnader
Revisionskostnader
SUMMA

2 650
481
195
3 326

5 489
1 454
75
7 018

MODERBOLAGET
2012
2011

417
75
492

393
42
435

NOTER

NOT 19
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

NOT 20
Resultat efter finansiella poster
KONCERNEN
2012
2011

Ställda säkerheter för checkräkningskredit
KONCERNEN
2012
2011

MODERBOLAGET
2012
2011

Företagsinteckningar
Pantsatta kundfordringar

30 000
6 213

30 000
7 903

inga
inga

inga
inga

SUMMA

36 213

37 903

INGA

INGA

Betald ränta
Erhållen ränta

1 024
1

MODERBOLAGET
2012
2011

1 049
3

210
-

1

Ansvarsförbindelser
KONCERNEN
2 012
2011

Borgen för Smarteq
Wireless AB

inga

inga

MODERBOLAGET
2012
2011

5 737

12 817

Beloppet avser generell borgen begränsad till 9 277 tkr. Upptaget belopp
avser utnyttjad checkräkningskredit och leasing skuld.

Stockholm den 21 mars 2013

Yngve Andersson
Ordförande

Ulf B. Jacobsson

Christer Palm

Johan Hårdén
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 mars 2013
Ernst & Young AB

Per Hedström
Auktoriserad revisor
Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning
kommer att fastställas på årstämman.

SMARTEQ ÅRSREDOVISNING 2012

31

NOTER

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955
Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för
Smarteq AB (publ) för räkenskapsåret 2012. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 10–31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års-redovisningen och
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncern-redovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Smarteq AB (publ) för 2012.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-ordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 22 mars 2013
Ernst & Young AB

Per Hedström
Auktoriserad revisor
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SMARTEQAKTIEN

Smarteqaktien och ägarstruktur
Smarteqaktien är listad på First North sedan den 14 februari
2005. Dessförinnan var aktien noterad på NGM listan sedan
den 2 maj 2000.

Omsättning

Kursutveckling

Utdelning

Smarteqs aktie sjönk med 20 % under 2012 från 0,22 kr till
0,18 kr vid årsskiftet. Aktiens högsta respektive lägsta stängningskurs var 0,25 kr respektive 0,11 kr.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ges för
verksamhetsåret 2012.

Under 2012 omsattes 21,5 (8,1) miljoner Smarteqaktier, motsvarande ett värde av ca 3,8 (3,0) mkr.

Aktiekapitalet

Börsvärde
Smarteqs totala börsvärde var 47 mkr vid utgången av 2012
att jämföra med 48 mkr vid årsskiftet 2011.

Smarteqs aktiekapital uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till cirka
26,4 mkr, fördelat på 264 446 805 B-aktier med kvotvärde 0,10.

Smarteqaktien
2011

2010

Omsättning per aktie, kr*
Resultat per aktie, kr*
Eget kapital per aktie, kr
Substansvärde per aktie, kr
Genomsnittligt antal aktier, 1 000-tal

0,21
-0,04
0,02
0,01
235 064

0,33
-0,06
0,00
0,00
176 298

0,29
-0,05
0,06
0,06
176 298

Antal aktier vid årets utgång, 1 000-tal

264 447

176 298

176 298

Aktiekurs vid årets slut, kr
Börsvärde vid årets slut, mkr

0,18
47

0,27
48

0,47
83

P/E-tal, ggr

Neg

Neg

Neg

AKTIEKURS 2012
0,30	
  
0,25	
  
0,20	
  
0,15	
  

0,00	
  

0,30	
  

-‐0
1

12

0,20	
  

20

Neg
818

20

Neg
10 769

0,15	
  

0,10	
  

0,10	
  

0,05	
  

0,05	
  

0,00	
  

	
  
02
1-‐

-‐0

-‐0
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20
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SMARTEQAKTIEN

Aktieägare
Vid årsskiftet 2012/2013 uppgick antalet aktieägare till ca
1 100, vilket är lägre än föregående år då det fanns ca 1 400
aktieägare.
Smarteqs största ägare är Tibia Konsult AB som svarar för
26,2% av kapitalet och rösterna. Smarteqs tio största ägare
innehar aktier som motsvarar 78,7% av kapitalet och rösterna.

Smarteqs 10 största aktieägare per den 31 december 2012
ANTAL ÄGARE

B-AKTIER, RÖSTETAL 1

% AV KAPITAL OCH RÖSTER

Tibia Konsult AB
Consafe IT AB
Svenska Handelsbanken SA
Bo Lengholt & bolag
Ulf B Jacobsson & bolag
Yngve Andersson
Jan Robert Pärsson
Avanza pension
Nordnet pensionsförsäkring AB
Surditet AB

69 303 843
66 219 636
22 048 416
18 000 000
8 399 997
8 000 000
6 839 500
4 279 334
2 542 459
2 354 482

26,21%
25,04%
8,34%
6,81%
3,18%
3,03%
2,59%
1,62%
0,96%
0,89%

SUMMA 10 STÖRSTA ÄGARE

207 987 667

78,65%

Övriga
TOTALT

56 459 138
264 446 805

21,35%
100,00%

Totalt antal aktieägare

1 116 st
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ST YRELSE, LEDANDE BEFAT TNINGSHAVARE OCH REVISORER

Styrelse, ledande befattningshavare
och revisorer
   STYRELSE
YNGVE ANDERSSON
– STYRELSEORDFÖRANDE

CHRISTER PALM
– STYRELSELEDAMOT

ULF BOURKER JACOBSSON
– STYRELSELEDAMOT

Född 1942. Invald 2009.

Född 1947. Invald 2009.

Född 1945. Invald 2012.

Styrelseordförande i Kapitalkraft i Sverige AB,
Medcore AB, Paynova AB, Vidbynäs Golfanläggning AB och Yvonne Lin AB. Styrelseledamot i Båset AB och Gustavia-Davegårdh
Fonder AB.

Styrelseordförande i CI PIHL AB och FKG.
Styrelseledamot i Translink AB och CLEPA.

VD i Bourker AB. Förtroendevald revisor inom
Stockholm Stad, ett antal kommunala bolag
och i Handelshögsskolan. Nämndeman i
Förvaltningsrätten.

Aktieinnehav i Smarteq AB: 625 000

Aktieinnehav i Smarteq AB: 6 899 997

Aktieinnehav i Smarteq AB: 8 000 000

   LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

JOHAN HÅRDÉN
– VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

MARTIN ROMANOWSKI
– FÖRSÄLJNINGSCHEF

CHRISTIAN OLSSON
– CHEF FÖR TEKNIK OCH
OPERATIONS

NINA KRONBERG
– EKONOMICHEF

Född 1976. Anställd 2011.
Aktieinnehav i Smarteq AB: 753 250
Optioner: 415 446

Född 1972. Anställd sedan 2012.
Aktieinnehav i Smarteq AB: 120 000

Född 1973. Anställd sedan 2011.
Aktieinnehav i
Smarteq AB: 100 000
Optioner: 300 000

Född 1959. Anställd 2012.
Aktieinnehav i Smarteq AB: 0

   REVISORER
ERNST & YOUNG AB
med huvudansvarig revisor
PER HEDSTRÖM
– AUKTORISERAD REVISOR
Född 1964. Revisor i bolaget sedan 2011.
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Vår vision är att bli en ledande
antennspecialist inom de valda
marknadssegmenten Automotive
och Communications.

Foto (ledning): Smajl Studio. Övriga bilder: Smarteq, iStockphoto, Dreamstime, Shutterstock.
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