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AK TIEÄGARINFORMATION

Datum för årsstämma  
och ekonomisk information
Smarteqs årsstämma äger rum tisdagen den 6 maj 2014 
klockan 17.30 i Middlepoint Meetings lokaler i Kista, Kron-
borgsgränd 1, Kista. Aktieägare som önskar delta i årsstäm-
man ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken senast tisdagen den 29 april 2014, dels anmäla 
sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast tisda-
gen den 29 april klockan 16.00, under adress:

Post:  Smarteq AB (publ) 
Kronborgsgränd 7 
164 46 Kista

Fax: 08-792 06 77

E-post: sten.hildemar@smarteq.se

Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, 
adress och telefonnummer uppges.

  

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfäl-
ligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att 
delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren 
härom i god tid före den 29 april 2014 då sådan registrering 
ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

 � Delårsbokslut kvartal 1 7 maj 2014
 � Delårsbokslut kvartal 2 28 aug 2014
 � Delårsbokslut kvartal 3 29 okt 2014
 � Bokslutskommuniké 2014 19 feb 2015

Årsredovisning 2013 
Smarteq AB (publ)
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VD HAR ORDET

Tack vare kapitalinjektionen kunde tea-
met lyfta blicken och koncentrera sig på 
att hantera den kommande tillväxten och 
säkerställa leveranser inför produktions-
starten. Det första halvåret präglades av 
en fortsatt tröghet i försäljningen jämfört 
med föregående år, vilket var i linje med 
våra förväntningar. Under andra halvåret 
infriades prognosen om en kraftig 
omsättningsökning vilket vi är väldigt 
nöjda med.  Vi ökade även fokus på kor-
tare affärer inom segmentet M2M vilket 
bidrog till ett positivt rörelseresultat på 
EBITDA-nivån för andra halvan av 2013.

Smarteq inledde 2009 ett avgörande 
utvecklingsprojekt i samarbete med Vol-
vo Lastvagnar. Resultatet är en unik och 
patenterad multifunktionsantenn som 

på ett avgörande sätt förenklar monte-
ring vid produktionsbandet. Effektivitet i 
produktion är utöver tillförlitlighet och 
kvalitet en nyckelfaktor som fordonsin-
dustrin beaktar i valet av leverantör. 
Under juni månad offentliggjorde 
Renault Trucks sin nya modellserie med 
en förnyelse av hela lastbilsprogramet. 
De tyngre lastbilarna förses med den nya 
patenterade multifunktionsantennen 
från Smarteq. I det här fallet också med en 
marknadsledande funktionalitet.

Vi kan se det alltmer ökade intresset för 
kommunikation mellan fordon och for-
don men också mellan fordon och infra-
struktur. Affärsområdet Automotive har 
en stark framtid där vår gren framförallt är 
tunga fordon, bussar och anläggnings-

maskiner där kvalité och robust konstruk-
tion är viktiga parametrar för kunderna.  
Med vetskapen om att en lastbilsplatt-
form lever i 20 år känner jag mig trygg i 
att kunna säga att vi har långsiktiga affä-
rer och intäktströmmar.
Smarteq har utvecklat en anpassad GPS 
antenn till Volkswagen för spårning av 
fordon vilken är klar och godkänd för 
leverans avseende fordon för export till 
den brasilianska marknaden. Det råder 
dock ett avvaktande läge i Brasilien gäl-
lande när införandet av spårningssyste-
met kan ske beroende av legala frågor. Vi 
har därför av försiktighetsskäl valt att inte 
räkna med några större volymer förrän de 
statliga institutionerna offentliggör när 
systemen för spårning kan tas i drift.

Affärsområdet M2M präglas starkt av pro-
jektförsäljning. Vi har under det gångna 
året fokuserat på att finna fler mindre 
affärer vilket resulterat i en positiv margi-
nalpåverkan. Området för fjärravlästa 

Kraftig omsättningsökning under  
året bäddar för intensivt 2014

2013 inleddes med att bolaget säkrade nytt kapital genom en företrädesemission. Huvud-
skälet till emissionen var att säkerställa det rörelsekapital bolaget behövde för den komman-
de produktionsstarten av multifunktionsantennen till Volvo Lastvagnars nya FH-serie. 


”Jag ser en god möjlighet att under  
kommande år, dels sälja våra existerade 
produkter men också på sikt tillföra nya 
produkter i försäljningskanalen som för-
enklar och förbättrar trådlös kommunika-
tion i hemmet, fritiden och på företaget.”

Johan Hårdén, 
VD, Smarteq
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elmätare är ett bra exempel på hur M2M 
påverkas av projektgenomförande. 
Under slutet av 2013 avslutades elmä-
tarinstallationer i Finland och vår för-
hoppning är att Norge, som är näst på tur, 
kommer att starta under senare delen av 
2014. Jag ser goda tecken på att M2M 
utvecklas i allt högre takt baserat på att 
marknaden för M2M blir mognare för 
varje år som går. Ett bevis är det växande 
intresset för laddstolpar avsedda för ladd-
ning av elbilar som är en klar parallell till 
fjärravläsning för elmätare. Vikten av sta-
bil uppkoppling för avläsning av laddstol-
par kommer att bli en viktig parameter.  
Kvalité och tillförlitlighet kommer såldes 
vara bra argument för att välja Smarteqs 
produkter i dessa avseenden.

Allt fler använder sig av mobilt bredband 
och kraven på högre överföringshastig-
het ökar i takt med att nya tjänster och 
funktioner skapas på internet. Smarteq 
har färdiga antennpaket som är avsedda 
för att förbättra och säkerställa en stabil 
uppkoppling med mobilt bredband. Det 
har på senare tid skett en positiv föränd-
ring i synsättet på att faktiskt använda 
externa antenner för att nå en högre has-
tighet på mobilt bredband.  Det finns 
vidare en intressant marknad för husvag-
nar och båtar som hela tiden är i behov av 

uppkoppling till mobilt bredband. 
Genom nya etablerade försäljningskana-
ler ser jag en god möjlighet att under 
kommande år dels sälja våra existerade 
produkter men också på sikt tillföra nya 
produkter i försäljningskanalen som för-
enklar och förbättrar trådlös kommunika-
tion i hemmet, fritiden och på företaget.

Smarteq Antennas Shanghai Co. Ltd är 
Smarteqs helägda dotterbolag och fyller 
en viktig roll som vårt inköpskontor. Den-
na bas är spindeln mellan huvudkontoret 
i Sverige, våra fabriker i Shanghai och Tai-
wan samt kundkommunikationen i Asi-
en. Vi kommer i takt med den ökade voly-
men fortsätta arbetet med ständiga 
förbättringar tillsammans med våra sam-
arbetspartners i Asien. Det är inte otänk-
bart att vi i framtiden bedriver egen för-
säljning från denna bas då jag tror att våra 
svenskdesignade kvalitetsprodukter kan 
komma att få en ökad efterfrågad i Asien. 

Vi är idag 15 medarbetare och jag är 
mycket nöjd över det team som varje dag 
är fullt engagerade och som vill göra det 
lilla extra för våra kunder. Vi har uteslu-
tande kunder med global marknadsnär-
varo vilket påminner om att Smarteq är 
ett litet bolag som är starkt beroende av 
den ekonomiska utvecklingen i världen. 

Med den kraftiga ökade tillväxten ser jag 
fram emot ett intensivt och positivt 2014 
för Smarteq.

Kista, mars 2014

Johan Hårdén
VD
Smarteq AB

VD HAR ORDET
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ÅRET I KORTHET

2013 i korthet

 � I januari lanserades affärsområdet 
Consumer inriktat på produkter mot 
konsument. Bland våra distributörer 
kan 20:20 Mobile och Captech näm-
nas. Produkterna säljs bland annat av 
Dustin, Kjell & Co och Media Markt.

 � Smarteqs nyemission blev fullteck-
nad och därmed tillfördes bolaget 
21,2 MSEK före emissionskostnader.

 � Renault Trucks lanserade sin nya 
modellserie som är en förnyelse av 
hela deras lastbilsprogram. Smarteq 
levererar sin nya multifunktionsan-
tenn till seriens tunga fordon.

 � Tyska Buss- och lastbilstillverkaren 
MAN väljer Smarteq som leverantör 
av antenner för sina bussar.

 � Leveranserna till Volvo Lastvagnars 
nya FH serie påbörjades under tredje 
kvartalet.

 � Avtal har tecknats om att ingå i Volvos 
SCF:s finansieringsprogram vilket 
innebär att den tillväxt som leveran-
serna till Volvo Lastvagnar och 
Renault genererar är finansierad.

 � För helåret blev omsättningen 54,5 
Mkr (50,1) MSEK, en ökning med 9 % 
jämfört med föregående år.

 � Nettoresultatet för året uppgick till 
-7,9 (-9,2) MSEK. Rörelseresultatet på 
EBITDA-nivån uppgick till -4,4 (-6,1) 
MSEK, vilket motsvarar en rörelsemar-
ginal på -8 (-12)%.

Väsentliga händelser efter  
rapportperiodens utgång 

 � Bolaget har avvecklat belåningen av 
kundfakturor via factoring vilket möj-
liggjorts genom Volvos SCF program.

 � Bolaget har bytt logistikpartner för att 
klara den omsättningsökning som 
leveranserna av den nya multifunk-
tionsantennen medför. Flytt av lager 
är avslutad innan första kvartalet 
2014 utgång.

 � Bolaget har förstärkt funktionerna 
mekanik och kvalite/miljö med två 
nyrekryteringar. Ny CFO tillträdde 
under februari.
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OM SMARTEQ

SMARTEQS VISION
Smarteqs vision är att bli en ledande 
antennspecialist inom marknadsseg-
menten Automotive och M2M. Smarteq 
har teknisk spjutspetskompetens och 
utvecklar nya projekt i samverkan med 
Bolagets kunder. Smarteq levererar pro-
dukter till kunder i samtliga världsdelar.

SMARTEQS AFFÄRSIDÉ
Smarteqs affärsidé är att sälja och utveck-
la standardiserade och skräddarsydda 
antennsystem för ökad tillgänglighet, 
effektivitet och säkerhet för trådlös kom-
munikation. De prioriterade marknads-
segmenten 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 lös-
ningar 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 leve-
rantörer för ökat mervärde kort- och 
långsiktigt

 � Vara en attraktiv och inspirerande 
arbetsgivare

 � Skapa ett större värde för Smarteqs 
aktieägare

Bolaget har egna resurser för produktut-
veckling, kvalitetskontroll/-säkring, inköp, 
samt försäljning. Smarteqs tillverkning är 
i huvudsak utlagd på externa parter fram-
förallt i Asien.

PRODUKTUTVECKLING 
Smarteq ska koncentrera Bolagets ut-
vecklingsresurser 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 ofi-
nansierad produktutveckling utan att 
bindande leveranskontrakt skrivits med 
kunden. Beslut om utveckling av nya pro-
dukter eller applikationer fattas av Bola-
gets produktråd. Produktrådet är Bola-
gets interna beslutsforum för produkter 
och projektinvesteringar. Större projekt-
investeringar godkänns slutgiltigt av sty-
relsen.

Smarteq ska eftersträva att tillsammans 
med KTH, Chalmers och andra kvalifice-
rade organisationer vara ledande inom 
forskning och utveckling. Ett bevis på 
detta är resultatet i Vinnovaprojektet 
”Greencom” som utmynnade i en ny 
antennplattform för förbättrad kommu-
nikation inom skogsnäringen. Projektet 

genomfördes tillsammans med KTH 
Wireless, Skogsforsk och Vinnova.

Smarteq har under de senaste åren inves-
terat betydande belopp i produktutveck-
ling för att vidmakthålla Smarteqs ledan-
de tekniska position på marknaden och 
säkerställa en tongivande roll i utveck-
lingsprojekt för framtidens antenner.

Under inledningen av 2012 bjöds Smar-
teq in som den enda antennproducen-
ten till ett forskningsprojekt inom ”Chase” 
(Chalmers Antenna Systems VINN Excel-
lence Center), ett tioårigt forskningspro-
gram som medfinansieras av VINNOVA, 
Chalmers och 15 andra kvalificerade 
organisationer. Smarteq kommer under 
2014 att aktivit delta i utvecklingen av 
”Chase” där Bolaget har en viktig roll som 
antennspecialist.

KVALITET OCH MILJÖ
Smarteq har under många år uppfyllt for-
donsindustrins 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 lokala 
inköpresurser i Shanghai, för att bättre 
kunna styra och utveckla Bolagets leve-
rantörer i Asien. Vidare beslutades i slutet 
av 2011 att flytta inköps- och Kvalitets-
funktionen från Kista, Sverige till Shanghai, 
Kina. Målet är att stärka Bolagets närvaro 

Det här är Smarteq
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OM SMARTEQ

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 perso-
nalkostnader och sänkta inköpspriser.

Smarteq slutförde under 2012 en etable-
ring av en helägd legal enhet, Smarteq 
Antennas Shanghai Co Ltd. I dagsläget har 
bolaget en anställd och som nästa steg 
planeras en förstärkning inom inköps-
funktionen.

Smarteq kommer genom Smarteq Anten-
nas 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 antennproduk-
ter direkt genom regional försäljning. 
Bolagets redan starka kundbas och pro-
dukter av erkänd kvalitet och tekniskt 
höga prestanda kommer att utgöra grund 
till nya affärer i Asien. Vidare läggs grun-
den för utveckling av strategiska leveran-
törer genom stark lokal närvaro. Dessut-
om 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 före-
tagsformen för Smarteq Antennas Shang-
hai blir ett handelsföretag, kommer alla 
inköp och all försäljning att kunna genom-
föras inom ramen för den legala enheten i 
Shanghai.

FÖRSÄLJNING
Bolagets försäljning gentemot större kun-
der inom Automotive sker huvudsakligen 
genom direkta kontakter och genom 
långsiktiga relationer. Långa produkt-
cykler och införsäljningsprocesser inom 
framförallt lastvagns- och personbilsindu-
strin innebär att försäljning måste bedri-
vas med utpräglad långsiktighet och mål-
medvetenhet. Smarteq kommer framgent 
att sträva efter att säkerställa produktut-
veckling finansierad av kund, då dessa ofta 
har en lång utvecklingscykel. Fördelen 
med tyngre och mer trögrörliga kunder 
inom Automotive är att modellplattfor-
mar för fordon ofta har en livscykel om 
minst tio år med verkan att Smarteq däri-
genom får en uthållig intäkt.

Försäljningen är i absolut fokus för Smar-
teq och Bolagets produkter är färdigut-
vecklade för att säljas på en global mark-
nad; 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 för-
stärkning av mobilt bredband. 

Smarteq har under det senaste året arbe-
tat utifrån den uttalade strategin att 
utveckla och öka den indirekta försälj-
ningen 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 bred-
band. Under inledningen av 2013 teckna-
de Smarteq samarbetsavtal med Captech 
Distribution som har ett återförsäljarnät 
inom IT/Telekom och distributerar anten-
ner för mobilt bredband.

AFFÄRSOMRÅDEN
Verksamheten i Smarteq är fokuserad på 
försäljning och utveckling av antennsys-
tem för OEM- och eftermarknaden till 
marknadssegmenten Automotive, M2M 
och Consumer. En väl sammansatt pro-
duktportfölj tillsammans med lång erfa-
renhet av antennsystem gör Smarteq till 
det naturliga valet som en långsiktig 
utvecklingspartner för kunder inom Bola-
gets tre marknadssegment.

Automotive
Automotive svarade under 2013 för 66 
(41) 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 multifunktionsan-
tenner. Olika applikationer är bl a kommu-
nikation, navigation, fleet management, 
underhållning och spårning.

Tillverkare av personbilar i det övre pris-
segmentet visar av designskäl intresse för 
inbyggda/dolda antenner. Smarteq har 
lösningar till dolda antenner för underhåll-
ning, kommunikation, navigation och 
spårning framtagna för bland andra VW, 
Bentley och Audi. Smarteq levererar direkt 

Fördelning 
försäljning, 
2013

34% 41%

55% 47%

2% 2%

9% 10%

Sverige	  	  

Övriga	  EU	  	  

Övriga	  Europa	  	  

Övriga	  Världen	  	  

Fördelning 
försäljning, 
2012



9

Automo&ve	  	  

M2M	  

Consumer	  &	  Övrigt	  	  

OM SMARTEQ

till olika fordonsproducenter eller via sys-
temleverantörer.

Bland Smarteqs kundreferenser kan näm-
nas Volvo Lastvagnar, Scania, Volvo Cars, 
Volkswagen, AUDI och Bentley.

M2M
Affärsområde M2M (f d Communications) 
svarade under 2013 för 28 (59) procent av 
Smarteqs omsättning. Globalt sker en 
löpande utbyggnad av den tekniska infra-
strukturen för trådlös kommunikation. 
Användning av trådlös kommunikation 
ökar och till detta används ett antal tekni-
ker och system. Smarteq har antennkon-
cept för samtliga dessa system. Antalet 
applikationer för kommunikation mellan 
maskiner ökar snabbt och därmed beho-
vet av antenner. Inom detta område finns 
Smarteqs affärer med antenner för auto-
matisk fjärravläsning av mätare för el, gas 
och vatten, parkerings- och varuautoma-
ter, 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 gemen-
sam standard för ett digitalt kommunika-
tionssystem 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 kundre-
ferenser kan  nämnas Ericsson, Telenor, 
Telia Sonera, Landis+Gyr, Kamstrup, Itron, 
Aidon och Cale Systems. 

Några av Bolagets största distributörer är 
Avnet Memec, Malux, Embedded Anten-
nas, Nowire och Avantis.

Consumer
Affärsområde Consumer, som etablerades 
den 1 januari 2013 och tidigare ingick i 
affärsområdet Communications, omfattar 
försäljning av standardprodukter förpack-
ade och marknadsanpassade för konsu-
ment och företag. Produkterna används 
för att öka dataöverföringshastigheten för 
mobilt bredband som blir alltmer domi-
nerande på marknaden. Därutöver erbju-
der Smarteq färdiga paket för högre över-
föringshastighet 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 och Kjell & Co.

KONKURRENS 
Smarteq har ett antal konkurrenter. Flerta-
let av dessa är betydligt större än Smarteq. 
På eftermarknaden är flertalet konkurren-
ter antingen europeiska eller amerikanska. 
Konkurrenter på OEM-marknaden utgörs 
framför allt av tyska och japanska bolag. 
Bland konkurrenterna finns främst Kath-

rein, 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 bero-
ende 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. Känneteck-
nande för dessa är hög volym till låga mar-
ginaler. Smarteq följer här en strategisk 
inriktning mot tekniskt avancerade ant-
ennlösningar för lastvagnar och personbi-
lar i det övre marginalsegmentet. 

Inom industriella lösningar är marknaden 
fragmenterad, samtidigt som marginaler-
na är högre än inom fordonsindustrin. Det 
är en medveten strävan från  Smarteqs 
sida att öka avsättningen inom detta 
marknadssegment, eftersom Bolaget däri-
genom får en bredare kundbas.

Smarteqs uppfattning är att Bolaget 
 hävdar sig väl i konkurrensmixen, pris, kva-
litet och högt teknikinnehåll. I kraft av sin 
relativa litenhet har Smarteq dessutom 
möjlighet att uppträda mer flexibelt och 
tillmötesgående i kundrelationen.

Försäljning per affärs-
område, 2013, MSEK

Automo&ve	  	  

M2M	  

Consumer	  &	  Övrigt	  	  

36,10 (66%)

15,10 (28%)

3,30 (6%)

20,5 (41%)

SMARTEQ  ÅRSREDOVISNING 2013

Automo&ve	  	  

Consumer	  

Automo&ve	  	  

Consumer	  

Försäljning per affärs-
område, 2012, MSEK

29,6 (59%)
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Styrelsen och verkställande direktören 
för Smarteq Aktiebolag (publ), org nr 
556387- 9955, avger härmed årsredovis-
ning och koncernredovisning för verk-
samhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

Verksamheten
Smarteq är ett svenskt företag som 
fokuserar på att sälja och utveckla 
antennsystem för ökad tillgänglighet, 
effektivitet och säkerhet till de prio-
riterade marknadssegmenten Auto-
motive, M2M och Consumer. Genom 
förvärven av Svenska Antennspe-
cialisten AB, Carant AB, Allgons ATM-
verksamhet och Trans IT har bolaget 
sammantaget lång erfarenhet och 
hög kompetens inom kommunika-
tionslösningar för fordon och övriga 
industriella applikationer.

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

Viktiga händelser  
under år 2013

 � I januari lanserades affärsområdet 
Consumer inriktat på produkter 
mot konsument. Bland våra distri-
butörer kan 20:20 Mobile och Cap-
tech nämnas. Produkterna säljs 
bland annat av Dustin, Kjell & Co 
och Media Markt.

 � Smarteqs nyemission blev fullteck-
nad och därmed tillfördes bolaget 
21,2 MSEK före emissionskostnader

 � Renault Trucks lanserade sin nya 
modellserie som är en förnyelse av 
hela deras lastbilsprogram. Smar-
teq levererar sin nya multifunk-
tionsantenn till seriens tunga for-
don.

 � Tyska Buss- och lastbilstillverkaren 
MAN väljer Smarteq som leverantör 
av antenner för sina bussar.

 � Leveranserna till Volvo Lastvagnars 

nya FH serie påbörjades under tred-
je kvartalet.

 � Avtal har tecknats om att ingå i Vol-
vos SCF:s finansieringsprogram vil-
ket innebär att den tillväxt som 
leveranserna till Volvo Lastvagnar 
och Renault genererar är finansie-
rad.

 � För helåret blev omsättningen 54,5 
Mkr (50,1) MSEK, en ökning med 9 
% jämfört med föregående år.

 � Nettoresultatet för året uppgick till 
-7,9 (-9,2) MSEK. Rörelseresultatet 
på EBITDA-nivån uppgick till -4,4 
(-6,1) MSEK, vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på -8 (-12)%.

Väsentliga händelser efter  
rapportperiodens utgång

 � Bolaget har avvecklat belåningen av 
kundfakturor via factoring vilket möj-
liggjorts genom Volvos SCF program.

Förvaltningsberättelse
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 � Bolaget har bytt logistikpartner för 
att klara den omsättningsökning 
som leveranserna av den nya multi-
funktionsantennen medför. Flytt av 
lager är avslutad innan första kvarta-
let 2014 utgång.

 � Bolaget har förstärkt funktionerna 
mekanik och kvalite/miljö med två 
nyrekryteringar. Ny CFO tillträdde 
under februari 2014.

Marknaden
Smarteq har valt att fokusera verksam-
heten på försäljning och utveckling av 
antennsystem inom marknadssegmen-
ten Automotive, M2M och Consumer 
(nytt från 2013).

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 beställa-
rens varumärke. 

Produktutveckling
Smarteq koncentrerar sina utvecklings-
resurser på antenner och antennsystem 
för applikationer inom de prioriterade 
kundsegmenten. Produktutveckling sker 
i nära samarbete med utvalda nyck-
elkunder. Varje utvecklingsprojekt har 
målsättningen att leda till en ny affär 
hos en befintlig eller ny kund. För att 
säkerställa teknisk prestanda tillhanda-

håller Smarteq simuleringsprogram och 
testutrustning av högsta kvalitet för att 
kunna verifiera faser i antennutveck-
lingen. Såväl antennegenskaper, elek-
tronik liksom mekanik testas under olika 
miljöbetingelser.

Under 2013 har bolaget aktiverat 1,4 
(1,2) mkr i form av utvecklingskostna-
der.  Merparten av utvecklingsresur-
serna har lagts på framtagning av en ny 
multifunktionsantenn för kommersiella 
fordon. Leveranser av denna nya mul-
tifunktionsantenn påbörjades under 
tredje kvartalet 2013. Mer än en tredje-
del av organisationen är sysselsatt med 
nya projekt.

Fakturering och resultat
För helåret blev omsättningen 54,5 (50,1) 
mkr, en ökning med 9 procent jämfört 
med föregående år. Fördelningen av 
omsättningen mellan affärsområdena 
uppgår till 66 (41) procent för Automotive. 
28 (59) procent för M2M (tidigare Commu-
nication) och 6 (0) procent för Consumer.

Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick 
för helåret till -4,4 (-6,1) mkr vilket motsva-
rar en rörelsemarginal på -8 (-12) procent. 
Valutakursdifferenser har påverkat resulta-
tet negativt med -0,1 (-0,4) mkr.

Rörelseresultatet uppgick till -6,9 (-8,2) 

mkr. Justerat för valutakursdifferenser är 
resultatförändringen -6,8 (-7,8) mkr. 

Nettoresultatet uppgick till -7,9 (-9,2) mkr, 
en förbättring med 1,3 mkr jämfört med 
föregående år.

Finansiell ställning
Koncernens disponibla likvida medel 
uppgick per den 31 december till 
6,0 (3,4) mkr, varav outnyttjad del av 
checkkredit 4,9 (2,7) mkr. Koncernens 
soliditet per den 31 december var 32 
(11) procent.  Under 2013 genomförde 
Smarteq en nyemission som tillförde 
bolaget 19,4 Mkr efter emissionskost-
nader. Bolaget står inför en kraftig 
expansion 2014 och för att säkerställa 
nödvändigt rörelsekapital för expan-
sionen så har bolaget anslutit sig till 
Volvo Lastvagnars SCF program. Detta 
innebär att tid från leverans till betal-
ning kortas avsevärt. Under det för-
sta kvartalet 2014 avvecklas således 
befintlig factoringlösning.

Investeringar
Investeringarna i materiella och im-
materiella anläggningstillgångar upp-
gick under året till 1,8 (1,6) mkr. Av årets 
investeringar avsåg 1,4 (1,2) mkr aktive-
ring av utvecklingskostnader. 


Smarteq är väl etablerat på marknaden för 
antenner till lastvagnar liksom personbilar i 
det övre prissegmentet. 
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I likhet med föregående år avser större 
delen utveckling av Smarteqs nya 
antennplattform med multifunktions-
lösning, LPCA, för kommersiella fordon.  
Per december uppgick de aktiverade 
utvecklingskostnadernas nettobokförda 
värde till 14,1 (13,7) mkr. De immateriella 
tillgångarna innehåller dataprogram 
uppgående till 0,5 (1,0) mkr.

Miljö och kvalitet
Smarteq bygger sin verksamhet kring 
ett kvalitetssystem som är certifierat 
enligt ISO/TS 16949 och ISO 14001 vil-
ket är en förutsättning för att vara en 
leverantör till fordonsindustrin och 
andra krävande OEM kunder. Smarteq 
strävar efter att vara proaktiv i sitt kva-
litetsarbete för att få så låga felkostna-
der som möjligt. Smarteqs ambition 
är även att minimera inverkan på 
miljön av dess processer, produkter 
och organisation. Även Smarteqs pro-
duktionspartners omfattas av våra 
kvalitetsstandarder och revideras 
regelbundet.

Information om risker och 
osäkerhetsfaktorer
Smarteqs resultat påverkas främst av 
volym, försäljningspriser, inköpspriser 
och övriga omkostnader. Baserat på 2013 
års utfall påverkar en volymförändring 
med 10 % resultatet med cirka 1,9 mkr.

Smarteq har valt att lägga ut huvuddelen 
av sin tillverkning hos produktionspart-
ners i lågkostnadsländer och är därmed 
beroende av att dessa fullföljer sina åta-
ganden 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 kro-
nor. Till följd av detta kan intäkter och 
rörelseresultat komma att påverkas av 
växelkursförändringar. Kursförändringar 
i vissa valutor, särskilt USD och EUR, i för-
hållande till den svenska kronan påverkar 
intäkter och rörelseresultat och den inter-
nationella konkurrenskraften. Under året 
har bolaget styrt om inköp och försälj-
ning mot USD där så varit möjligt.

Nedanstående tabeller beskriver Smar-
teqs procentuella fördelning av valuta-
flöden mellan försäljning och inköp.

Personal
Antalet anställda per 31 december var 12 
(15). Genomsnittligt antal helårstjänster 
under året uppgick till 14 (15).  Smarteq 
bedriver ett konsekvent och långsiktigt 
personalarbete, med återkommande 
utvecklingssamtal, möjlighet till kom-
petensutveckling och en god intern 
kommunikation som viktiga inslag. 

Genomgående följer Smarteq alla lagar 
och regler vad gäller till exempel anställ-
nings- och lönemodeller, arbetstidsregler 
och arbetsmiljö. 

Smarteqs organisation har under 2013 
”fortsatt på den inslagna” vägen med 
fokus på försäljning och utökad kanalstra-
tegi. Vidare har organisationen anpassats 
till leveranser från tillverkare i Asien.

Moderbolaget
Moderbolaget har under året tillhanda-
hållit tjänster till dotterbolagen. Under 
året har aktier i dotterbolag nedskrivits 
med 7 (9) mkr, vilket avser under året 
lämnade aktieägartillskott för för täck-
ande av förlust i Smarteq Wireless AB. 
Moderbolagets omsättning uppgår till 
2,3 (2,1) mkr. Koncernintern försäljning 
uppgår till 2,3 (2,1) mkr inga inköp har 
gjorts från dotterbolag och balans-
omslutningen vid årets slut uppgick till 
58,1 (51,2) mkr.

Styrelsearbetet under året
Smarteqs styrelse består av tre leda-
möter. Vid årsstämman den 22 april 
2013 omvaldes Yngve Andersson och 
Christer Palm samt Ulf B Jacobsson val-
des till ny styrelseledamot.

Nominering av styrelseledamöter inför 
bolagets årsstämma sker av en valbe-

EUR,	  29%	  

SEK,	  38%	  

USD,	  33%	  

EUR-‐del	  i	  SEK	  
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SEK	  
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redning som i samråd med bolagets 
större aktieägare utses av styrelsens 
ordförande. 

Styrelsens arbetsordning fastställer 
regler och principer för styrelsearbe-
tet, arbetsfördelningen mellan styrel-
sen och verkställande direktören samt 
för den ekonomiska rapporteringen. 

Enligt arbetsordningen ska styrelsen före 
årets början fastställa sitt eget arbets-
program med tidpunkter för minst sex 
ordinarie sammanträden. Instruktionen 
för verkställande direktören anger de 
värdegränser inom vilka verkställande 
direktören, utan styrelsens hörande, kan 
besluta om investeringar. För att möjlig-
göra för styrelsen att fortlöpande följa 
och kontrollera företagets ekonomiska 
utveckling och ställning ska verkställande 
direktören löpande förse styrelsen med 
månadsrapporter. Bolagets revisor rap-
porterar personligen till styrelsen. 

Styrelsen har under räkenskapsåret 2013 
haft 17 protokollförda sammanträden, 
varav ett konstituerande. Styrelsens 
arbete har främst varit inriktat på affärs-
strategi, försäljningsutveckling, kost-
nadsbesparingar kapitalbindning samt 
finansiering.

Framtidsutsikter
Automotive
Smarteq är väl etablerat på marknaden 

för antenner till lastvagnar liksom person-
bilar i det övre prissegmentet. Det märks 
från olika lastvagnstillverkare ett allt större 
Intresse för avancerade multifunktionsan-
tenner. Olika applikationer är bl a kommu-
nikation, navigation, fleet management, 
underhållning och spårning. Leveran-
serna till Volvo Lastvagnar kommer suc-
cessivt att öka under 2014 vilket kommer 
att möjliggöra för en kraftig expansion 
inom affärsområdet Automotive.

Tillverkare av personbilar i det övre pris-
segmentet visar av designskäl intresse för 
inbyggda/dolda antenner.

Smarteq har lösningar för dolda antenner 
för underhållning, kommunikation, navi-
gation och spårning framtagna för bland 
andra VW, Bentley och Audi. Smarteq 
levererar direkt till olika fordonsproducen-
ter eller via systemleverantörer. Smarteq 
är involverade i nya utvecklingsprojekt 
inom detta område men sannolikt kom-
mer inga leveranser av nya produkter att 
påbörjas 2014.

M2M (f.d. Communications) 
Globalt sker en löpande utbyggnad av 
den tekniska infrastrukturen för trådlös 
kommunikation. Användning av tråd-
lös kommunikation ökar och till detta 
används ett antal tekniker och system. 
Smarteq har antennkoncept för samtliga 
dessa system. 

Antalet applikationer för kommunika-
tion mellan maskiner ökar snabbt och 
därmed även 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 lag-
krav, existerande eller kommande, såsom 
fjärravläsning av elmätare och spårning 
av fordon. 


Leveranserna till Volvo Lastvagnar  
kommer att öka successivt under 2014  
vilket möjliggör en kraftig expansion inom 
affärsområdet Automotive.
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I Europa tillämpas en ny gemensam 
standard för ett digitalt kommunikations-
system 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, Telenor, Telia Sonera, 
Landis+Gyr, Kamstrup, Itron, Aidon, och 
Cale Systems.

Några av Bolagets största distributörer är 
Avnet Memec, Malux, Embedded Anten-
nas, Nowire och Avantis.

Consumer
Affärsområde Consumer, som etable-
rades den 1 januari 2013 och tidigare 
ingick i affärsområdet Communications, 
omfattar försäljning av standardproduk-
ter förpackade och marknadsanpassade 
för konsument och företag.  Produkterna 
används för att öka dataöverföringshas-
tigheten för mobilt bredband som blir 

alltmer dominerande på marknaden. 
Därutöver erbjuder Smarteq färdiga 
paket för högre överföringshastighet i 
WLAN för konsument och företag. Distri-
bution sker uteslutande via välkända dist-
ributörer som exempelvis 20:20 Mobile 
och Captech Distribution AB. Som kund-
referenser kan nämnas 20:20 Mobile, Cap-
tech Distribution, Media Markt, Dustin 
och Kjell & Co.

Leverantörer
Befintliga leverantörer i Asien och 
Europa har knutits närmare Smarteq 
med gemensamt överenskomna pro-
gram för rationalisering vilket redan 
har lett till kostnadsbesparingar. Utö-
ver kostnadsbesparingarna har vi 
harmoniserat betalningstider med 
de vi har mot kund och ytterligare 
besparingar förväntas som ett resul-
tat av leverantörsutvecklingen, ett 
mycket viktigt område då vi nu ser 
volymerna åter ta fart. 

Arbetet med att styra och följa upp 
kvalitet hos våra leverantörer sker 

genom vårt lokala dotterbolag i 
Shanghai.

Förslag till resultatdisposition
Fria medel i moderbolaget att 
behandlas av årsstämman:

Överkursfond 16 458 898
Årets resultat  -7 795 175
Fritt eget kapital   8 663 723

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att vinsten disponeras enligt 
följande:

Överförs i ny räkning 8 663 723
Kronor 8 663 723

Koncernens och moderbolagets resul-
tat och ställning i övrigt framgår av 
efterföljande resultat – och balansräk-
ningar, sammanställning över föränd-
ring i eget kapital, kassaflödesanalyser 
och noter.
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Nyckeltal

BELOPP I TKR 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Försäljningstillväxt, % 9 -13 13 22 -53 -16

Nettoomsättning 54 510 50 116 57 435 50 871 41 718 87 897

EBITDA* -4 389 -6 136 -3 520 -2 971 -11 863 4 886

Rörelseresultat* -6 881 -8 194 -5 956 -7 613 -16 915 -132

Resultat efter finansiella poster* -7 936 -9 213 -7 046 -8 208 -17 383 -994

Engångsposter - - -2 758 -1 097 -5 178 -539

Justerat eget kapital 15 528 3 793 442 10 124 19 429 26 873

Soliditet, % 32 11 1 27 46 51

Rörelsemarginal*, % -13 -16 -10 -15 -41 -

Skuldsättningsgrad, % 110 516 4 124 175 55 55

Balanslikviditet, % 100 59 57 85 124 149

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % neg neg neg neg neg neg

Andel riskbärande kapital, % 32 11 1 27 46 51

Genomsnittligt antal anställda 14 15 19 20 30 30

Omsättning per anställd, tkr 3 893 3 341 3 023 2 544 1 391 2 930

Resultat per aktie, kr -0,02 -0,04 -0,06 -0,05 -0,18 -0,01

Resultat per aktie, kr* -0,02 -0,04 -0,04 -0,05 -0,14 -0,01

Genomsnittligt antal aktier, 1 000-tal 381 979 235 064 176 298 176 298 122 781 105 779
*Exklusive engångsposter.

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 summan 
av kortfristiga skulder.

Räntabilitet på genomsnittligt  
sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i 
procent 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 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.
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SMARTEQ I SIFFROR 

Resultaträkningar

KONCERNEN MODERBOLAGET
TKR NOT 2013 2012 2013 2012

Nettoomsättning 1 54 510 50 116 2 251 2 088

Aktiverat arbete för egen räkning 1 351 1 169 - -

Övriga rörelsekostnader 2,3 -92 -373 - -

Råvaror och förnödenheter -35 391 -32 663 - -

Övriga externa kostnader 7 -12 069 -9 914 -2 502 -2 256

Personalkostnader 4 -12 699 -14 472 -38 -73

Avskrivningar 5 -2 492 -2 058 - -

Rörelseresultat -6 881 -8 194 -289 -438

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 8 5 8 5

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -1 063 -1 024 -514 -210

Nedskrivning av aktier i dotterbolag - - -7 000 -9 000

Finansnetto -1 055 -1 019 -7 506 -9 205

Resultat före skatt -7 936 -9 213 -7 795 -9 446

Skatt på årets resultat 10 - - - -

ÅRETS RESULTAT -7 936 -9 213 -7 795 -9 446

Resultat per aktie före utspädning -0,02 -0,04 -0,02 -0,04

Resultat per aktie efter utspädning -0,02 -0,04 -0,02 -0,04

Genomsnittligt antal aktier 381 979 235 064 235 064 235 064
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SMARTEQ I SIFFROR 

Balansräkning koncern

TKR NOT 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11

Dataprogram 501 982

Balanserade utgifter för utveckling 13 574 13 663

Summa immateriella anläggningstillgångar 14 075 14 645

Materiella anläggningstillgångar 12

Maskiner och verktyg 805 768

Inventarier 623 765

Summa materiella anläggningstillgångar 1 428 1 532

Summa anläggningstillgångar 15 503 16 177

Omsättningstillgångar

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror 6 11 741 4 756

Summa varulager m m 11 741 4 756

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 17 808 10 766

Skattefordringar 542 691

Övriga kortfristiga fordringar 1 574 223

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 890 704

Summa kortfristiga fordringar 20 814 12 384

Kassa och bank 1 068 749

Summa kassa och bank 1 068 749

Summa omsättningstillgångar 33 623 17 889

SUMMA TILLGÅNGAR 49 126 34 067
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SMARTEQ I SIFFROR 

Balansräkning koncern
forts.
TKR NOT 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15

Aktiekapital (440 744 675 aktier, kvotvärde 0,10) 44 074 26 445

Bundna reserver - -

Balanserad förlust -20 610 -13 438

Årets resultat -7 936 -9 213

Summa eget kapital 15 528 3 793

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16 - 203

Summa långfristiga skulder - 203

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16 8 327 4 543

Checkräkningskredit 17 3 073 5 341

Leverantörsskulder 14 975 7 071

Skuld till aktieägare 17 5 000 9 500

Övriga kortfristiga skulder 239 290

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 1 984 3 326

Summa kortfristiga skulder 33 598 30 071

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 126 34 067

 

Poster inom linjen 19

Ställda säkerheter 41 624 36 213

Ansvarsförbindelser – –
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SMARTEQ I SIFFROR 

Balansräkning moderbolaget

TKR NOT 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 13 41 999 41 800
Fordringar hos dotterbolag 12 499 -
Summa finansiella anläggningstillgångar   54 498 41 800
Summa anläggningstillgångar 54 498 41 800

  
Omsättningstillgångar
Fordringar hos dotterbolag 3 500 9 285
Skattefordringar 36 29
Övriga kortfristiga fordringar 7 9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14  28 13
Summa kortfristiga fordringar 3 571 9 336

  
Kassa och bank 35 26
Summa kassa och bank 35 26
Summa omsättningstillgångar 3 606 9 362

SUMMA TILLGÅNGAR 58 104 51 162
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  15  
Bundet eget kapital
Aktiekapital (440 744 675 aktier, kvotvärde 0,10) 44 074 26 445
Summa bundet eget kapital 44 074 26 445

Fritt eget kapital   
Överkursfond   16 459 23 866
Årets resultat   -7 795 -9 446
Summa fritt eget kapital   8 664 14 420
Summa eget kapital 52 738 40 864

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 128 306
Skuld till aktieägare 5 000 9 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 238 492
Summa kortfristiga skulder 5 366 10 298

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58 104 51 162
 

Poster inom linjen 19
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser 3 263 5 737
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SMARTEQ I SIFFROR 

Sammanställning över
förändring i eget kapital
KONCERNEN 2012 
 (TKR) AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND

ANSAMLAD 
FÖRLUST SUMMA

Belopp vid årets ingång 17 630 -7 381 -9 804 445

Resultatdisposition - -9 804 9 804 -

Nyemission 8 815 5 285 - 14 100

Emissionskostnader - -1 539 - -1 539

Årets resultat - - -9 213 -9 213

EGET KAPITAL PER 31 DECEMBER 2012 26 445 -13 439 -9 213 3 793

KONCERNEN 2013 
(TKR) AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND

ANSAMLAD 
FÖRLUST SUMMA

Belopp vid årets ingång 26 445 -13 439 -9 213 3 793

Resultatdisposition - -9 213 9 213 -

Nyemission 17 629 3 528 - 21 157

Emissionskostnader - -1 750 - -1 750

Optionsprogram - 264 - 264

Årets resultat - - -7 936 -7 936

EGET KAPITAL PER 31 DECEMBER 2013 44 074 -20 610 -7 936 15 528

MODERBOLAGET 2012 
(TKR) AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND

ANSAMLAD 
FÖRLUST SUMMA

Belopp vid årets ingång 17 630 31 596 -11 481 37 745

Resultatdisposition - -11 481 11 481 -

Nyemission 8 815 5 287 - 14 102

Emissionskostnader - -1 539 - -1 539

Årets resultat - - -9 446 -9 446

EGET KAPITAL PER 31 DECEMBER 2012 26 445 23 863 -9 446 40 862

MODERBOLAGET 2013 
(TKR) AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND

ANSAMLAD 
FÖRLUST SUMMA

Belopp vid årets ingång 26 445 23 863 -9 446 40 862

Resultatdisposition - -9 446 9 446 -

Nyemission 17 629 3 528 - 21 157 

Emissionskostnader - -1 750 - -1 750

Optionsprogram - 264 - 264

Årets resultat - - -7 795 -7 795

EGET KAPITAL PER 31 DECEMBER 2013 44 074 16 459 -7 795 52 738
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SMARTEQ I SIFFROR 

Kassaflödesanalys

KONCERNEN MODERBOLAGET
(TKR) NOT 2013 2012 2013 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 20 -7 936 -9 213 -7 795 -9 446

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

   Nedskrivning av aktier i dotterbolag - - 7 000 9 000

   Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 2 492 2 058 - -

Betald skatt - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-
ring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder 

-5 444 -7 155 -795 -446

 

Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar 

Förändring av varulager -6 985 1 192 - -

Förändring av kortfristiga fordringar -8 430 2 309 -1 235 -18 327

Förändring av kortfristiga skulder 4 243 -8 185 -432 -3 268

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 616 -11 839 -2 462 -22 041

Investeringsverksamheten

Emission i dotterbolag - - -199 -

Investeringar i immateriella tillgångar -1 351 -1 169 - -

Investeringar i materiella tillgångar -466 -417 - -

Investeringar i finansiella tillgångar - - -12 499 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 817 -1 586 -12 698 -

Finansieringsverksamheten

Nyemission/optionspremier 19 499 14 100 19 499 14 100

Kostnader för kapitalanskaffning -1 750 -1 539 -1 750 -1 539

Upptagna räntebärande lån 3 786 1 236 - 9 500

Amortering av räntebärande lån -2 783 - -2 580 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 752 13 797 15 169 22 061

ÅRETS KASSAFLÖDE 319 372 9 20

Likvida medel vid årets början 749 377 26 6

Likvida medel vid årets slut 1 068 749 35 26
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NOTER

Tilläggsupplysningar

BOLAGETS SÄTE
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.

BOLAGETS VERKSAMHET
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 Årsredovisningsla-
gen, 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
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 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 till-
räckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja 
den immateriella tillgången.

Det redovisade beloppet avser värdet av eget arbete samt i förekom-
mande 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.

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

KONCERN MODERBOLAG

INTERNT UPPARBETADE:

Balanserade utgifter för utveckling 5–10 år  –

FÖRVÄRVADE:

Programvarulicenser 5 år –

Goodwill 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.

Avskrivningsprincip för materiella tillgångar
Avskrivningar baseras på ursprungliga 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.
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NOTER

NEDSKRIVNINGAR
De redovisade värdena för bolagets tillgångar kontrolleras vid varje balans-
dag 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 beräk-
ning 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 netto-
försäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet 
beräknas enligt vägda genomsnittspriser. Leveransvillkoret FOB innebär 
att varor på väg ingår i bolagets varulager från och med räkenskapsåret 
2013.

SKATT
Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomst-
skatter. 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 ak-
tuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Belop-
pen 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 skat-
teskuld. 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, ansvarsför-
bindelser 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.

INTÄKTER
Redovisning av intäkter sker enligt Redovisningsrådets rekommendation 
nr 11, Intäkter. Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sanno-
likt 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 kom-
mer 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 ekono-
miska fördelarna tillfaller bolaget.

Successiv vinstavräkning tillämpas. Detta innebär att i de fall färdigställ-
andegraden 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 2013 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 0,7 
(0,9) mkr. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller 
de försäkrade.

Vid utgången av 2013 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva 
konsolideringsnivån 1 till 148 (129) procent. Den kollektiva konsolide-
ringsnivån 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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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 uppkom-
men 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 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 liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimi-
neras 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 2 251 (2 088)  tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Beträffande väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång se  
förvaltningsberättelsen sid 8.

NÄRSTÅENDE
Vid årets utgång har bolaget ett lån från Tibia Konsult AB om 5 Mkr. Lånet 
löper med marknadsmässig ränta.

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 likvi-
ditetsrisker. 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 påver-
kas av växelkursförändringar. Växelkursförändringar i vissa valutor, särskilt 
USD och EUR, i förhållande till den svenska kronan påverkar intäkter och 
rörelseresultat och den internationella konkurrenskraften. Bolaget tilläm-
par ingen säkringsredovisning.
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NOT 1
Nettoomsättning och fakturerade tjänster  
till dotterbolag fördelat per landområde

 KONCERNEN MODERBOLAGET
Landområde 2013 2012 2013 2012

Sverige 18 590 20 627 - -

Övriga EU 30 155 23 851 - -

Övriga Europa 841 804 - -

Övriga världen 4 924 4 834 - -

Fakturerade tjänster  
– dotterbolag i Sverige  -  -      2 251 2 088

SUMMA 54 510 50 116 2 251 2 088

NOT 2
Övriga rörelseintäkter

 KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Försäljning maskiner och 
inventarier 3 - - -

SUMMA 3 - - -

NOT 3
Övriga rörelsekostnader

 KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Valutakursförluster 95 -373 - -

SUMMA 95 -373 - -

NOT 4 
Anställda, personalkostnader och arvoden  
till styrelsen och revisorer

2013 2012
Medelantal anställda Antal Varav män Antal Varav män

Moderbolaget - - - -

Dotterföretag i Sverige 13 68% 15 71%

Dotterföretag i Kina 1 100% - -

Koncern 14 71% 15 71%

Könsfördelning i företagsledningen 
2013 2012

Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderbolaget

Styrelsen, %  -  -

Övriga ledande  
befattningshavare, % 25%  2%

Koncernen

Styrelsen, %  -  -

Övriga ledande  
befattningshavare, % 25% 2%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
2013 2012

Löner  
och andra 
ersättningar

Sociala-
kostnader 
(varav 
pensions 
kostnader)

Löner  
och andra 
ersättningar

Sociala 
kostnader 
(varav 
pensions 
kostnader

Moderbolaget - 38 4 69

 (0)1)  (0)1)

Dotterbolag i Sverige 7 965 4 567 8 908 5 182

(1 477) (1 626)

Dotterbolag i Kina - - - -

(0) (0)

SUMMA 7 965 4 605 8 912 5 251

(1 477) 2) (1 626)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 276 (236) tkr gruppen styrelse och VD. 
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0) tkr.

 Forts. Not 4  nästa sida.
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Forts. Not 4.

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

2013 2012

Styrelse och 
VD (varav 

tantiem  
och dylikt)

Övriga 
anställda

Styrelse och 
VD (varav 

tantiem  
och dylikt)

Övriga  
anställda

Moderbolaget  
i Sverige 400 - 400 -

Dotterföretag i Sverige 1 039 6 925 977 7 932

Dotterföretag i Kina - - - -

KONCERNEN TOTALT 1 439 6 925 1 377 7 932

 
Ledande befattningsinnehavares anställningsvillkor
Johan Hårdén, VD, erhöll en fast månadslön på 85 tkr samt pension uppgå-
ende 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 2013 har styrelseordförande erhållit ett arvode om  
200 tkr. Övriga ledamöter har erhållit 100 tkr respektive 100 tkr, tillsammans 
totalt 200 tkr. 

Övriga ledande befattningshavare (2 personer) har i huvudsak pen-
sionsvillkor enligt ITP-planen samt uppsägningstider på 6 månader. 
Lönesättningen är individuell och baseras på ansvar, kompetens 
och prestationer. Lön till övriga ledande befattningshavare var 2 041  
(2 040) tkr och därtill har pensionspremier utgått med 445 (435) tkr. Beslut 
om ersättningar har under 2013 föreslagits av VD för godkännande av 
styrelsens ordförande. 

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Ernst & Young

Revisionsuppdraget 250 349 120 159

Skatterådgivning - 22 - 22

Övriga tjänster 35 8 35 8

285 379 155 189

NOT 5
Avskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar
 Avskrivningar fördelade KONCERNEN MODERBOLAGET
 per tillgång 2013 2012 2013 2012

Maskiner och verktyg 363 465 - -

Balanserade utgifter för 
utvecklingskostnader 1 441 887 - -

Dataprogram 481 487 - -

Inventarier 207 219 - -

SUMMA 2 492 2 058 - -

NOT 6
Varulager

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Varulager 8 119 6 817 - -

Varor på väg 4 299 - - -

Inkuransreserv -677 -2 061 - -

SUMMA 11 741 4 756 -

NOT 7 
Leasingavgifter
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Räkenskapsårets  
betalda leasingavgifter 1 553 1 344 - -

SUMMA 1 553 1 344 - -

Bolaget har betraktat samtliga ingående leasingavtal som operationella 
leasingavtal. Framtida kontrakterade leasingavgifter uppgår till 3 711 (4 
754) tkr därav avser 2 485 (3 407)  hyreskontrakt lokaler.

2013 2012

Inom 1 år 2–5 år Inom 1 år 2 – 5 år

Framtida leasingavgifter 1 586 2 125 1 467 3 287

NOT 8
Ränteintäkter och liknande resultatposter

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Räntor 8 5 8 5

SUMMA 8 5 8 5
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NOT 9
Räntekostnader och liknande resultatposter 

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Räntor 1 063 1 024 514 210

SUMMA 1 063 1 024 514 210

NOT 10 
Skatt på årets resultat
AVSTÄMNING  
AV EFFEKTIV SKATT

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Resultat före skatt -7 936 -9 213 -7 795 -9 446

Skatt enligt gällande skat-
tesats för moderbolaget 1 746 2 423 1 715 2 484

Effekten av ej skattepliktiga 
intäkter och kostnader 53 -269 -1 540 -2367

Effekten av ökning avunder-
skottsavdrag utan motsvaran-
de aktivering av uppskjuten 
skatt -1 799 -2 154 -175 -117

Redovisad effektiv skatt - - - -

Koncernens ansamlade underskottsavdrag uppgår till 209 (199) mkr 
varav 103 (103) mkr är koncernbidrags eller fusionsspärrat. Moderbola-
gets ansamlade underskottsavdrag uppgår till 54,5 (52) mkr varav 40 (40) 
mkr är koncernbidrags eller fusionsspärrat. Uppskjutna skattefordringar 
för ackumulerade underskottsavdrag har ej redovisats då det inte 
är tillräckligt sannolikt att underskotten kan avräknas mot framtida 
beskattningsbara vinster.

NOT 11 
Immateriella anläggningstillgångar
KONCERNEN/DATAPROGRAM 2013 2012

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 2 360 2 360

Årets investeringar - -

Utgående anskaffningsvärde 2 360 2 360

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -1 378 -891

Årets avskrivningar -481 -487

Utgående avskrivningar -1 859 -1 378

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG 982 1 469

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT 501 982

Inventarier som innehas under finansiella  
leasingavtal ingår med följande belopp

2013 2012

Anskaffningsvärde 396 594

Ackumulerade avskrivningar -205 -198

Totalt 191 396

Totala minimileaseavgifter  
och dessas nuvärden

Totala minimileaseavgifter 178 384

Nuvärdet av minimileaseavgifter 191 396

Inom 1 år 2 – 5 år Inom 1 år 2 – 5 år

Totala minimileaseavgifter 178 - 206 178

Nuvärdet av minimileaseavgifter 191 - 205 191

 
KONCERNEN/ 
BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER 2013 2012

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 21 886 20 717

Årets investeringar 1 351 1 169

Utgående anskaffningsvärde 23 237 21 886

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -1 842 -1 842

Utgående nedskrivningar -1 842 -1 842

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -6 381 -5 494

Årets avskrivningar -1 440 -887

Utgående avskrivningar -7 821 -6 381

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG 13 663 13 381

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT 13 574 13 663
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NOT 12
Materiella anläggningstillgångar
KONCERNEN 
MASKINER OCH VERKTYG 2013 2012

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 7 416 7 223

Årets investeringar 401 193

Årets utrangeringar -1 089 -

Utgående anskaffningsvärde 6 728 7 416

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -6 649 -6 184

Årets avskrivningar -363 -465

Årets utrangeringar 1 089 -

Utgående avskrivningar -5 923 -6 649

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG 767 1 039

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT 805 767

 

KONCERNEN 
INVENTARIER 2013 2012

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 3 370 3 146

Årets investeringar 65 224

Årets utrangeringar -436 -

Utgående anskaffningsvärde 2 999 3 370

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -2 605 -2 386

Årets avskrivningar -207 -219

Årets utrangeringar 436 -

Utgående avskrivningar -2 376 -2 605

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS INGÅNG 765 760

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT 623 765

NOT 13
Aktier i dotterbolag
Moderbolagets direkta innehav av aktier i dotterbolag:

BOLAG, ORG.NR SÄTE
KAPITAL-

ANDEL, 
 %

ANTAL BOKFÖRT 
VÄRDE

Smarteq Wireless AB, 
556128-5437 Kista 100 45 000 41 800

Smarteq Antennas  
(Shanghai) Co., Ltd 
052997930 Shanghai 100 - 199

SUMMA 41 999

 

ACKUMULERADE  
ANSKAFFNINGSVÄRDEN

MODERBOLAGET
2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 225 512 216 512

Nyemission 199 -

Årets avyttring - -

Lämnade aktieägartillskott 7 000 9 000

UTGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDE 232 711 225 512

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -183 712 -174 712

Årets nedskrivningar -7 000 -9 000

Utgående nedskrivningar -190 712 -183 712

BOKFÖRT VÄRDE 41 999 41 800

 

NOT 14
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Leasingavgifter 12 24 - -

Försäkringsavgifter 103 118 - -

Lokalhyror och fastighets-
relaterade kostnader 258 227 - -

Övriga poster 517 335 28 13

SUMMA 890 704 28 13
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NOT 15
Eget kapital

Beskrivning av eget kapital
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, dvs för aktierna skall betalas mer än aktier-
nas 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.

Utgör tillsammans med årets förlust den totala ansamlade förlusten.

Aktiebaserade incitamentsprogram
Smarteq har för närvarande två 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 tecknins-
optioner 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.  
 

Under 2013 utgavs ett optionsprogram som omfattade ledande befatt-
ningshavare inom Smarteq. Totalt tecknades 26 400 000 teckningsoptioner 
inom ramen för optionsprogrammet. Varje teckningsoption berättigar till 
nyteckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs av 0,24 kronor. Nyteck-
ning av aktier med stöd av teckninsoptioner kan ske från och med den 13 
maj 2016 till och med den 31 maj 2016. Vid fullt utnyttjande av tecknings-
optionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 640 000 kronor 
genom utgivande av högst 26 400 000 B-aktier. Teckningsoptionerna 
förvärvades av anställda till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes 
optionsvärderingsmodell.   

Emissioner
Per den 31 december 2013 utgjordes bolagets aktiekapital av 440 744 675 
aktier med kvotvärde 0,10. På en extra bolagsstämma den 11 mars 2013 
beslöts att genomföra en nyemission av B-aktier på motsvarande 21,2 mkr 
med företrädesrätt för befintliga ägare. Emissionen som slutfördes i maj 
2013 tillförde bolaget sammanlagt 19,4 mkr efter emissionskostnader.

NOT 16 
Skulder till kreditinstitut

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Finansiell leasingkredit, 
långfristig del - 203 - -

Finansiell leasingkredit, 
kortfristig del 191 194 - -

Fakturabelåning 8 137 4 349 - -

SUMMA 8 328 4 746 - -

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 och räntan är 4,62-4,85% 
beroende på vilken valuta belånad faktura är utfärdad i.

NOT 17 
Andra kortfristiga skulder, räntebärande

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Checkräkningskredit 3 073 5 341 - -

Tibia Konsult AB 5 000 9 000 5 000 9 000

Yngve Andersson - 500 - 500

SUMMA 8 073 14 841 5 000 9 500

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

NOT 18 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Personalrelaterade 
kostnader 1 618 2 650 - -

Övriga kostnader 256 481 181 417

Revisionskostnader 110 195 57 75

SUMMA 1 984 3 326 238 492

 
NOT 19 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter för checkräkningskredit 

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Företagsinteckningar 30 000 30 000 inga inga

Pantsatta kundfordringar 11 624 6 213 inga inga

SUMMA 41 624 36 213 INGA INGA

Ansvarsförbindelser 

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Borgen för Smarteq 
Wireless AB inga inga 3 263 5 737

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

NOT 20 
Resultat efter finansiella poster

KONCERNEN MODERBOLAGET
2013 2012 2013 2012

Betald ränta 1 063 1 024 514 -

Erhållen ränta 8 1 8 1
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Stockholm den 11 april 2014 
 

Yngve Andersson Ulf B. Jacobsson
Ordförande

Christer Palm Johan Hårdén
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 april  2014

Ernst & Young AB

 
 

Per Hedström 
Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning  
kommer att fastställas på årstämman.



31SMARTEQ  ÅRSREDOVISNING 2013

REVISIONSBERÄT TELSE

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Smarteq AB (publ) för räkenskapsåret 2013. Bolagets årsredovis-
ning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 10-30.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-
ningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upp-
rätta 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 koncernredo-
visningen 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 årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter 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 direktören 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Smarteq AB (publ) för 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande 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 dispo-
sitioner 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 revi-
sion av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyl-
dig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Stockholm den 11 april 2014

Ernst & Young AB

 

Per Hedström 
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955



32 ÅRSREDOVISNING 2013 SMARTEQ  

SMARTEQAKTIEN

Smarteqaktien och ägarstruktur

Smarteqaktien är listad på Nasdaq OMX First North sedan den 
14 februari 2005. Dessförinnan var aktien noterad på NGM lis-
tan sedan den 2 maj 2000.

Kursutveckling
Smarteqs aktie steg med 35 % under 2013 från 0,20 kr till  
0,27 kr vid årsskiftet. Aktiens högsta respektive lägsta stäng-
ningskurs var 0,34 kr respektive 0,11 kr.

Börsvärde
Smarteqs totala börsvärde var 119 mkr vid utgången av 2013 
att jämföra med 53 mkr vid årets början.

Omsättning
Under 2013 omsattes 55,7 (21,5) miljoner Smarteq aktier, 
motsvarande ett värde av ca 11,3 (3,8) mkr.

Smarteqaktien 

DATA PER AKTIE 2013 2012 2011 2010 2009

Omsättning per aktie, kr* 0,14 0,21 0,33 0,29 0,34

Resultat per aktie, kr* -0,02 -0,04 -0,06 -0,05 -0,18

Eget kapital per aktie, kr 0,04 0,02 0,00 0,06 0,11

Substansvärde per aktie, kr 0,04 0,01 0,00 0,06 0,11

Genomsnittligt antal aktier, 1 000-tal 381 979 235 064 176 298 176 298 122 781

Antal aktier vid årets utgång, 1 000-tal 440 745 264 447 176 298 176 298 176 298

Aktiekurs vid årets slut, kr 0,27 0,18 0,27 0,47 0,43

Börsvärde vid årets slut, mkr 119 47 48 83 76

P/E-tal, ggr Neg Neg Neg Neg Neg

Direktavkastning, % Neg Neg Neg Neg Neg

Kurs/eget kapital, % 766 1230 10 769 818 390
* Beräknat på genomsnittligt antal aktier

AKTIEKURS 2013
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SMARTEQAKTIEN

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ges för 
verksamhetsåret 2013.

Aktiekapitalet
Smarteqs aktiekapital uppgick per 2013-12-31 till cirka  
44,1 mkr, fördelat på 440 744 675 B-aktier med kvotvärde 0,10.

Aktieägare
Vid årsskiftet 2013-12-31 uppgick antalet aktieägare till ca 
1 461, vilket är fler än föregående år då det fanns ca 1 100 
aktieägare.

Smarteqs största ägare är Tibia Konsult AB som svarar för  
29,8 % av kapitalet och rösterna. Smarteqs tio största ägare 
innehar aktier som motsvarar 79,4% av kapitalet och rösterna.

Smarteqs 10 största aktieägare per den 31 december 2013 

ANTAL ÄGARE B-AKTIER, RÖSTETAL 1 % AV KAPITAL OCH RÖSTER

Tibia Konsult AB 131 506 405 29,84%

Svenska Handelsbanken SA 92 414 026 20,97%

TAMT AB 29 000 000 6,58%

Bo Lengholt & bolag 27 000 000 6,13%

Yngve Andersson 17 000 000 3,86%

Jan Robert Pärsson                        13 000 000 2,95%

Skånska Kredit AB 13 000 000 2,95%

Ulf B Jacobsson & bolag 11 499 993 2,61%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 9 830 289 2,23%

Nordnet Pensionsförsäkringar AB 5 511 736 1,25%

SUMMA 10 STÖRSTA ÄGARE 349 762 449 79,4%

Övriga 90 982 226 20,64%

TOTALT 440 744 675 100,00%

Totalt antal aktieägare             1 461 st
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ST YRELSE, LEDANDE BEFAT TNINGSHAVARE OCH REVISORER

YNGVE ANDERSSON  
– STYRELSEORDFÖRANDE

Född 1942. Invald 2009.

Styrelseordförande i Allra Finans AB, Paynova 
AB, Kapitalkraft i Sverige AB, Yvonne Lin AB 
och Lilludden Konsult AB. Styrelseledamot i 
Båset AB och Gustavia Fonder AB. 

Aktieinnehav i Smarteq AB: 17 000 000

CHRISTER PALM 
– STYRELSELEDAMOT

Född 1947. Invald 2009. 

Styrelseordförande i RefomTech AB och CH 
Palm AB. Styrelseledamot i Translink AB.

Aktieinnehav i Smarteq AB: 625 000

ULF BOURKER JACOBSSON  
– STYRELSELEDAMOT

Född 1945. Invald 2012. 

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

Aktieinnehav i Smarteq AB: 11 499 993

Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisorer

JOHAN HÅRDÉN 
– VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Född 1976. Anställd 2011.
Aktieinnehav i Smarteq AB: 1 255 416
Optioner: 9 915 446

CHRISTIAN OLSSON 
– CHEF FÖR TEKNIK OCH 
OPERATIONS

Född 1973. Anställd sedan 2011.
Aktieinnehav i  
Smarteq AB: 166 666
Optioner: 9 100 000

STEN HILDEMAR  
– EKONOMICHEF

Född 1962. Anställd 2014
Aktieinnehav i Smarteq AB: 0 

ERNST & YOUNG AB 
med huvudansvarig revisor 

PER HEDSTRÖM   
– AUKTORISERAD REVISOR

Född 1964. Revisor i bolaget sedan 2011.

MARTIN ROMANOWSKI  
– FÖRSÄLJNINGSCHEF

Född 1972. Anställd sedan 2012.
Aktieinnehav i Smarteq AB: 263 700 
Optioner: 8 800 000

 STYRELSE

 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

 REVISORER
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SMARTEQAKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUR

STEN HILDEMAR  
– EKONOMICHEF

Född 1962. Anställd 2014
Aktieinnehav i Smarteq AB: 0 


Smarteqs vision är att bli  
en ledande antennspecialist  
inom marknadssegmenten  
Automotive och M2M.

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