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för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2012 

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 

 

 

Fjärde kvartalet 
 

 Omsättningen för kvartalet uppgick till 11,4 (13,9) mkr, en minskning med 18% jämfört med föregående år. 

 Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick för kvartalet till -4,3 (-2,6) mkr 
vilket motsvarar en rörelsemarginal på -37% (-19%). 

 Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-6,2) mkr. I föregående års resultat ingår jämförelsestörande poster, avseende 
kostnader för avveckling av personal, med -2,8 mkr. 

 Smarteq Antennas (Shanghai) Co., Ltd, nytt dotterbolag bildat i december 2012. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,04) kr. 

 

Tolvmånadersperioden 
 

 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.  

 Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,06) kr. 

 

Händelser efter periodens utgång 
 

 Som tidigare meddelats har kallelse till extra bolagstämma skett, för beslut om nyemission i syfte att stärka 
bolagets finansiella situation. För att skapa förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten och möjliggöra 
nästa steg i bolagets utveckling måste rörelsekapitalet förstärkas. Datum för extra bolagsstämma är den 11 mars 
2013. 

 Från och med den 1 januari 2013 har Smarteq ett nytt affärsområde, Consumer, som omfattar antenner för mobilt 
bredband för konsument och företag. Detta innebär att från 1 januari 2013 är Smarteq indelat i de tre 
affärsområdena Automotive, M2M (Machine to machine) samt Consumer. 

 Smarteq tecknar avtal med CapTech Distribution AB avseende försäljning av antenner för mobilt bredband. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smarteq.com/


VD-kommentar 
 
Fortsatt återhållsamhet och långsam återhämtning under årets sista månader 

 
Det sista kvartalet återspeglade den kraftiga inbromsningen som påverkade det tredje kvartalet. Vi har inte sett full 
återhämtning hos våra kunder än. Affärsområdet M2M minskar främst inom segmentet AMR (automatisk avläsning av mätare) , 
där installationerna i Finland snart är slutförda och samtliga aktörer inväntar en start av Norge som verkar dröja till slutet av 
2013. Införandet av avläsningsbara elmätare på den engelska marknaden har färdigställts med provenheter, men har inte 
startat enligt plan. Vi ser att den rådande osäkerheten på markanden kommer att hålla i sig under första halvåret 2013.  
 
Vår nya satsning med antenner för bättre täckning av mobilt bredband har  en fortsatt stark efterfrågan och under fjärde 
kvartalet ökade både försäljning och efterfrågan. Smarteqs kvalitetsantenner finns tillgängliga i allt fler butiker för 
hemelektronik som tillbehör för mobilt bredband. Vi stärker både försäljningen med nytt affärsområde och får en positiv 
varumärkesbyggande effekt genom att allt fler känner till Smarteq som antennleverantör. 
 
Volvo Lastvagnar har nu påbörjat tillverkningen av den nya lastvagnen och vi ser nu den första orderingången för 2013. Den 
mediala uppmärksamhet vi haft under andra halvåret avseende Volvo Lastvagnar har lett till fler förfrågningar generellt från 
fordonsbranschen. Enbart Volvo kontrakten kommer få en positiv effekt på Smarteqs omsättning och produktionstakten 
kommer att öka succesivt under 2013 och 2014. 
Vår nya GPS antenn valdes av Volkswagen för bilar som skall tillverkas i Europa för export och försäljning i Brasilien. Det har 
länge varit otydligt från den brasilianska regeringen när systemen för spår ning av fordon skall installeras.  Allt indikerar på en 
första start i mindre serier under andra halvåret 2013. 
 
Vår etablering i Shanghai har mottagits positivt både av kunder och leverantörer. Vi ser tydlig a fördelar av att verka i Asien, då 
även flera av våra kunder stärker sin närvaro i regionen.  
 
Generellt kommer marknaden ta tid på sig för återhämtning och vi har därmed förb erett oss på ett tufft första halvår. 
 
Johan Hårdén, VD Smarteq 

    

Verksamheten 

 

Fakturering/Resultat 

 

Fjärde kvartalet 

Omsättningen för kvartalet uppgick till 11,4 (13,9) mkr, en minskning med 18% jämfört med föregående år. Minskningen beror på 

den kraftigt försämrade konjunkturen under andra halvåret, där vi ser att flera affärer senarelagts.  Fördelningen av 

omsättningen mellan affärsområdena uppgår till 38% (36%) för Automotive och 62% (64%) inom Communication. 

Genomsyning av rutinerna kring kundfordringar och lager har gjorts under kvartalet, vilket resulterat i extra kostnader på totalt 1,5 

mkr.  

Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick för kvartalet till -4,3 (-2,6) mkr vilket motsvarar en 

rörelsemarginal på -37% (-19%).  

Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-6,2) mkr. I föregående års resultat ingår jämförelsestörande poster uppgående till -2,8 mkr, 

hänförligt till kostnader för avveckling av personal.   

Tolvmånadersperioden 

För helåret blev omsättningen 50,1 (57,49) mkr, en minskning med 13% jämfört med föregående år.  Fördelningen av omsättningen 

mellan affärsområdena uppgår till 41% (40%) för Automotive och 59% (60%) 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%). Periodens resultat har påverkats av valutakursdifferenser uppgående till -0,4 mkr (-0,7 mkr). 

Genomsyning av rutinerna kring kundfordringar och lager har gjorts under 2012, vilket resulterat i nedskrivningar 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, hänförligt 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.  

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

Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ) och Smarteq Wireless AB samt Smarteq Antennas (Shanghai) Co., Ltd. 

Finansiell ställning 
Koncernens disponibla likvida medel inklusive checkräkningskredit uppgick per den 31 december till 3,4 (0,7) mkr, varav outnyttjad del 

av checkkredit 2,7 (0,3) mkr.  

 

Koncernens soliditet var per den 31 december 11% (1%).  

Den 31 december var det totala antalet aktier 264 446 805, samtliga B-aktier.  



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. 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 programvarulicenser uppgående till 1,0 (1,5) mkr. 

Personal 
Antalet anställda per 31 december var 15 (19). Genomsnittligt antal helårstjänster under året uppgick till 15 (19). Under fjärde kvartalet 

uppgick medelantalet tjänster till 15 (19).   

Moderbolaget 
Moderbolaget Smarteq AB (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledning. Nettoomsättningen, som är vidarefakturering till 

dotterbolag, uppgår till 2,1 (0,9) mkr. Balansomslutningen uppgår till 51,2 (41,8) mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick vid 

perioden utgång till 26,0 (1,5) tkr. Inga investeringar har gjorts under året. 

Risker 
Beträffande risker hänvisas till årsredovisning 2011.  

Smarteq lämnar inga prognoser. 

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter.  

Presentationsform avseende "Aktiverat arbete för egen räkning" har ändrats och redovisas nu på egen rad i resultaträkningen. 

Jämförelsetalen har justerats.  

Revision 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. 

Årsredovisning 2012 
Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig hos  

bolaget, Kronborgsgränd 7, Kista och på bolagets hemsida,  

www.smarteq.com, från den 28 mars 2013. 

Årsstämma 
Årsstämma hålls i Kista den 22 april 2013, kl. 17.30 

Vinstutdelning 
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012. 

Kommande rapporter 
Delårsbokslut kvartal 1  23 apr 2013 

Delårsbokslut kvartal 2  29 aug 2013 

Delårsbokslut kvartal 3  25 okt 2013 

Bokslutskommuniké        19 feb 2014 

 

Stockholm 2012-02-15 

Johan Hårdén, Verkställande direktör 

 

För ytterligare information     

Johan Hårdén, VD Smarteq,     

Tel: 08-792 92 19, Mob: 0733-85 92 19   

johan.harden@smarteq.com 

Yngve Andersson, styrelsens ordförande 

Tel: 070-514 12 70 

Smarteq AB (publ),        
Kronborgsgränd 7, 164 46  KISTA    
Tel: 08-792 92 00     
info@smarteq.com    
  

Certified adviser 
Remium Nordic AB 
www.remium.se  

mailto:info@smarteq.com


 

 

 

 

KONCERNENS

RESULTATRÄKNING 3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 11 369 13 936 50 116 57 435

Övriga rörelserintäkter/-kostnader 22 -322 -373 -666

Aktiverat arbete för egen räkning 175 506 1 169 2 939

Råvaror och förnödenheter -8 837 -9 436 -32 663 -36 568

Övriga externa kostnader -3 343 -2 710 -9 914 -9 560

Personalkostnader -3 644 -7 315 -14 472 -19 858

Avskrivningar -361 -883 -2 058 -2 436

Rörelseresultat -4 617 -6 224 -8 194 -8 714

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1 5 3

Räntekostnader och liknande resultatposter -336 -370 -1 024 -1 093

Finansnetto -331 -369 -1 019 -1 090

Resultat före skatt -4 948 -6 593 -9 213 -9 804

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -4 948 -6 593 -9 213 -9 804

NYCKELTAL 3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC

2012 2011 2012 2011
Försäljningsutveckling -18,4% 2% -12,7% 13%

Nettoomsättning 11 369 13 936 50 116 57 435

EBITDA -37% -38% -12% -11%

EBIT -41% -45% -16% -15%

Rörelsemarginal exkl. goodwillavskrivningar

och jämförelsestörande poster -41% -25% -16% -10%

Genomsnittligt antal anställda 15 19 15 19

Årsomsättning/anställd 3 032 2 934 3 341 3 023

Justerat eget kapital 3 793 445 3 793 445

Soliditet 11% 1% 11% 1%

Skuldsättningsgrad 516% 4124% 516% 4124%

Balanslikviditet 59% 57% 59% 57%

Totalt antal aktier, 1000-tal 264 447 176 298 264 447 176 298

Genomsnittligt antal aktier, 1000-tal 264 447 176 298 235 064 176 298

Omsättning/aktie, kr 0,04 0,08 0,21 0,33

Resultat/aktie, kr -0,02 -0,04 -0,04 -0,06

Eget kapital/aktie, kr 0,014 0,003 0,014 0,003



 
 

 

 

 

 

 

KONCERNENS

BALANSRÄKNING i sammandrag

TKR 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 14 645 14 850

Materiella tillgångar 1 532 1 799

Summa anläggningstillgångar 16 177 16 649

Omsättningstillgångar

Varulager 4 756 5 948

Övriga kortfristiga fordringar 12 384 14 693

Kassa & bank 749 377

Summa omsättningstillgångar 17 889 21 018

SUMMA TILLGÅNGAR 34 067 37 667

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital 3 793 445

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 203 401

Summa långfristiga skulder 203 401

Summa kortfristiga skulder 30 071 36 821

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 067 37 667

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2012 2011

TKR JAN-DEC JAN-DEC

Ingående balans 445 10 124

Nyemission, med reducering för kapitalansk.kostn. 12 561 125

Periodens resultat -9 213 -9 804

SUMMA EGET KAPITAL 3 793 445

KASSAFLÖDESANALYS i sammandrag 12 MÅN 12 MÅN

JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011

-7 155 -4 043

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 839 3 322

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 586 -4 434

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 797 196

Periodens kassaflöde 372 -916

Likvidamedel vid periodens början 377 1 293

Likvidamedel vid periodens slut 749 377

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 före förändring av rörelsekapital



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERBOLAGETS

RESULTATRÄKNING i sammandrag 12 MÅN 12 MÅN

JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011

Nettoomsättning 2 088 898

Övriga externa kostnader -2 256 -1 220

Personalkostnader -73 -117

Rörelseresultat -241 -439

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1

Räntekostnader och liknande resultatposter -210 -44

Nedskrivning av aktier i dotterbolag -9 000 -11 000

Finansnetto -9 205 -11 043

Resultat före skatt -9 446 -11 482

Skatt på periodens resultat 0 0

Periodens resultat -9 446 -11 482

BALANSRÄKNING i sammandrag

TKR 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 41 800 41 800

Omsättningstillgångar 9 362 10

SUMMA TILLGÅNGAR 51 162 41 810

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 40 864 37 744

Kortfristiga skulder 10 298 4 066

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 162 41 810


