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 Förvaltningsberättelse 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Smarteq Wireless Aktiebolag, org. nr 556128-5437, avger härmed årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. 
 
Verksamheten 
Smarteq är ett svenskt bolag som fokuserar på att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och 
säkerhet till de prioriterade marknadssegmenten Automotive, M2M och Consumer.  Bolaget har en lång erfarenhet och hög 
kompetens inom kommunikationslösningar för fordon och övriga applikationer. 
 
Smarteq Wireless är ett helägt dotterbolag till Allgon AB (publ.), tidigare Smarteq AB (publ.), org. nr 556387-9955 med säte i 
Kista, Stockholms kommun. 
Moderbolaget Allgon AB:s (publ.) aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. 
  
 
Fem års översikt 
  2015 2014 2013 2012* 2011* 

Nettoomsättning, KSEK 115 180 86 081 54 510 50 116 57 723 

Rörelseresultat, KSEK 9 552 6 444 -6 448 -7 953 -8 276 

Resultat före skatt, KSEK 8 386 5 188 -6 992 -8 767 -9 323 

Balansomslutning, KSEK 58 275 47 492 48 969 33 796 41 154 

Soliditet, procent 31 % 21 % 10 % 14 % 11 % 

Antal anställda 14 14 13 15 19 

 

* Ej omräknat enligt K3 

 

Viktiga händelser under år 2015 
 

 Smarteq Wireless AB förvärvade rättigheterna till Kathreins Aftermarket verksamhet och tillträde skedde den första maj. Förvärvet 
innebar att Smarteq Wireless AB tog över försäljning om ca 15 MSEK på årsbasis.  Förvärvet innebar också att Allgon koncernen fick 
tillgång till ett europeiskt distributionsnätverk för befintliga och framtida produkter samt utökade produktportföljen med cirka 40 
nya produkter. Köpeskillingen uppgick till 8,7 MSEK, varav 0,3 MSEK avsåg lager. Likviden betalades dels på tillträdet med 350 000 
€. Resterande belopp erläggs den sista april 2016 med 300 000 € och den sista april 2017 med 250 000 €, för dessa belopp har 

en bankgaranti lämnats till Kathrein.  
 Leveranserna till Volvo Lastvagnar avslutades under december 2015. Smarteq Wireless kvarstår som leverantör till Volvo 

koncernen avseende bussar och arbetsmaskiner. Utfasningen löpte friktionsfritt och Volvo förvärvade restlagret.  
 Nettoomsättningen uppgick till 115,2 (86,1) MSEK, en ökning med 34 % jämfört med föregående år. 
 Periodens resultat uppgick till 8,4 (5,2) MSEK en resultatförbättring med 3,2 MSEK jämfört med föregående år. 

 
 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut. 
 
Mellan årets slut och årsredovisningens avlämnande finns inga väsentliga händelser att rapportera. 
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Framtidsutsikter 
Smarteq Wireless omsättning kommer att bli betydligt lägre under 2016 då Volvo Lastvagnar fasats ut. För att återuppbygga 
omsättningen togs ett första steg i och med förvärvet av produkträttigheterna till Kathreins Aftermarket verksamhet. En viktig 
del i förvärvet är de nya distributörssamarbeten som Smarteq Wireless nu tar över. En del i strategin för framtiden är att 
utveckla det europeiska distributörsnätverket så att de även säljer Smarteqs produkter.  

Under 2016 kommer leveranser av antenner till den norska elmätarutrullningen att påbörjas för att ta fart under hösten. Även på 
ett antal Europeiska marknader har aktiviteten ökat vilket förväntas ge nya affärsmöjligheter mot slutet av året.  

Smarteq kommer att lansera flera nya produkter och uppdateringar av befintliga produkter under 2016. Bland annat ett nytt 
koncept, tube antenna avsedd för kommunikation i svår terräng och en lågprofilantenn för AM/FM utan spröt avsedd för miljöer där 
ingenting skall sticka upp från fordonet t.ex. skogsmaskiner.  

2015 års starka kassaflöde och resultat gör att Smarteq Wireless står starka inför de utmaningar som förlusten av avtalet med Volvo 
Lastvagnar medför. Företagsledning och styrelse har goda förhoppningar att bolaget återigen skall vara lönsamt 2017. 

 

Risker 
Smarteqs resultat påverkas främst av volym, försäljningspriser, inköpspriser och övriga omkostnader. 

Smarteq har valt att lägga ut huvuddelen av sin tillverkning hos produktionspartners i lågkostnadsländer och är därmed beroende 
av att dessa fullföljer sina åtaganden vad gäller leveranskapacitet, leveransprecision och kvalitet. Smarteq arbetar kontinuerligt 
med att följa upp och utveckla sina utvalda partners för att därmed minimera riskerna hos dessa. Kontroll och kvalitetsarbete 
avseende dessa leverantörer sker i huvudsak via systerbolaget Smarteq Antennas Shanghai Co, LTD. 

Bolagets inköp och försäljning sker till stor del i andra valutor än svenska kronor. Till följd av detta kan intäkter och 
rörelseresultat komma att påverkas av växelkursförändringar. Kursförändringar i vissa valutor, särskilt USD och EUR, i 
förhållande till den svenska kronan påverkar intäkter och rörelseresultat och den internationella konkurrenskraften.   

 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 

Balanserat resultat 
Årets resultat  

 5 926 063 SEK
 8 386 241 SEK

14 312 304 SEK

 

Disponeras så att 

Överförs i ny räkning     14 312 304 SEK
14 312 304 SEK

 

 

Smarteq Wireless AB resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt noter. 
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Resultaträkning 
KSEK NOT 2015 2014 

        
Nettoomsättning 1 115 180 86 081 

Övriga rörelseintäkter/-kostnader 2,3 -161 -410 
Aktiverat arbete för egen räkning   1 125 1 021 

Råvaror och förnödenheter   -69 637 -52 479 
Övriga externa kostnader 6 -12 437 -11 260 

Personalkostnader 4 -12 321 -13 099 

Avskrivningar 5,9,10 -12 197 -3 410 

Rörelseresultat   9 552 6 444 
        
Resultat från finansiella poster       

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 2 50 

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 168 -1 306 

Finansnetto   -1 166 -1 256 
        

Resultat före skatt   8 386 5 188 
        
Skatt på periodens resultat   - - 

ÅRETS RESULTAT   8 386 5 188 
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Balansräkning 
KSEK NOT   2015-12-31 2014-12-31 

   
    

TILLGÅNGAR 
  

    
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 9      
Dataprogram 

  
431 124 

Förvärvade produkträttigheter   7 227 - 
Balanserade utvecklingskostnader   2 648 12 139 
Summa immateriella anläggningstillgångar     10 306 12 263 

      
Materiella anläggningstillgångar 10 

 
   

Maskiner och verktyg 
  

815 671 
Inventarier   564 707 
Summa materiella anläggningstillgångar     1 379 1 378 

      
Summa anläggningstillgångar 

  
11 685 13 641 

   
  

 
Omsättningstillgångar      
Varulager 11     
Färdiga varor och handelsvaror 

  
9 994 18 247 

Summa varulager m m     9 994 18 247 

   
   

Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   8 213 7 817 
Fordringar hos koncernföretag   676 1 423 
Övriga fordringar 

  
682 1 887 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12  1 782 850 
Summa kortfristiga fordringar     11 353 11 977 

      
Kassa och bank 

  
25 243 3 627 

Summa kassa och bank     25 243 3 627 

      
Summa omsättningstillgångar   46 590 33 851 

   
   

SUMMA TILLGÅNGAR     58 275 47 492 
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Balansräkning, forts. 
KSEK NOT   2015-12-31 2014-12-31 

       
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  
    

Eget kapital 13 
 

    
Bundet eget kapital       
Aktiekapital (40 000 aktier, kvotvärde 100)   4 000 4 000 
Summa bundet eget kapital     4 000 4 000 

      
Fritt eget kapital 

  
   

Balanserat resultat   5 926 738 
Årets resultat   8 386 5 188 
Summa fritt eget kapital     14 312 5 926 

      
Summa eget kapital 

  
18 312 9 926 

      
Skulder      
Långfristiga skulder 

  
   

Skuld till moderbolag 
Övriga skulder 

  12 500 
2 317 

12 500 
- 

Summa långfristiga skulder     14 817 12 500 

      
Kortfristiga skulder 

  
  

 
Leverantörsskulder   17 497 21 968 
Övriga skulder       3 131 234 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14  4 518 2 864 
Summa kortfristiga skulder     25 146 25 066 

      
Summa skulder 

  
39 963 37 566 

      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     58 275 47 492 

      
Poster inom linjen 15     
Ställda säkerheter 

  
30 000 30 000 

Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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Tilläggsupplysningar 
BOLAGETS SÄTE 
Smarteq Wireless AB bedriver verksamhet i aktiebolagsform och har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län, Sverige. Huvudkontorets postadress 
är Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, Sverige. Huvudkontorets gatuadress är Kronborgsgränd 7. 

 

BOLAGETS VERKSAMHET 
Smarteq Wireless AB 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 enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 

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

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

 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Företaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga 
utgifter för utveckling av nya produkter som uppfyller kriterierna i BFNAR 2012:1 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Utgifter för utveckling redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten är tekniskt och kommersiellt användbar och bolaget har tillräckliga 
resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade beloppet avser värdet av eget arbete samt i 
förekommande fall, prototypkostnader. Övriga utgifter för utveckling, redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen 
redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. 

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

INTERNT UPPARBETADE:  

Balanserade utgifter för utveckling 5 år 

FÖRVÄRVADE:  

Programvarulicenser 5 år 

Produkträttigheter 5 år 

 

 
Avskrivning av balanserade utgifter för utveckling påbörjas när produkten lanseras. 

 

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. 

 

Maskiner och Verktyg 4–5 år 

Inventarier  3–8 år 
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LÅNEKOSTNADER 
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. 

 

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

 

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

 

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser avseende fordringar och skulder i den löpande 
verksamheten redovisas under övriga rörelseintäkter eller kostnader. Kursdifferenser avseende finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga 
finansiella poster. 

 

VARULAGER 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas 
enligt vägda genomsnittspriser. Leveransvillkoret FOB innebär att varor på väg ingår i bolagets varulager.  

 

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

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

 

AVSÄTTNINGAR 
En avsättning redovisas i 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 
Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som bolaget erhåller eller kan erhålla för 
egen räkning. Inkomst vid varuförsäljning redovisas som intäkt då bolaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade 
med varornas ägande och bolaget inte heller utövar någon reell kontroll över de varor som sålts. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Sida 8 av 13 
 

LEASING 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas  
som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

 
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, 
betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till 
anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där 
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer 
klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda. 

Åtaganden för ålders- och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Detta är en förmånsbestämd plan som omfattar 
flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2015 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 0,6 (0,7) MSEK. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de 
försäkrade. 

Vid utgången av 2015 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån 1 till 153 (143) procent. Den kollektiva 
konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska 
beräkningsantaganden. 

 

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNING 

Bolaget bedömer att den åt Volvo Lastvagnar speciellt framtagna multifunktionsantennen inte har något kommersiellt värde efter utfasningen och därför 
har den skrivits ned till noll. Bolaget bedömer att det i dagsläget inte finns en uthållig vinstnivå som motiverar aktivering av skattefordringar utifrån 
befintliga underskottsavdrag 

 

KONCERNUPPGIFTER 
Smarteq Wireless AB är ett helägt dotterbolag till Allgon AB (publ), org nr 556387-9955, Stockholm. Allgon AB (publ) upprättar koncernredovisning. 
Inköp från koncernföretag uppgick till 3 493 KSEK (2 227). Årets försäljning till koncernföretag uppgick till 0 (0). 

 

AKTIEÄGARTILLSKOTT 
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. 

 

 

NOT 1 
Nettoomsättning fördelat per landområde (KSEK)  
Landområde   2015 2014 

Sverige 27 534 22 119 

Övriga EU 83 261 57 741 

Övriga Europa 1 400 762 

Övriga världen 2 985 5 459 

Summa     115 180 86 081 

 

NOT 2 
Övriga rörelseintäkter (KSEK) 

      2015 2014 

Vinst vid avyttring av M&I 7 - 

Summa  7 - 

 

NOT 3 
Övriga rörelsekostnader (KSEK) 

      2015 2014 

Valutakursdifferanser -168 - 410 

Summa      -168 - 410 
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NOT 4  
Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen 

 

Medelantal anställda 

    2015   2014 

Antal varav män Antal varav män 

I Sverige  14 69 % 14 69 % 

 

 

Könsfördelning i företagsledningen  

Andel kvinnor 2015   2014 

Styrelsen, % - - 

Övriga ledande befattningshavare, %   - - 

 

 

 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (KSEK)  

2015 2014 

Löner och  Sociala kostnader  Löner och  Sociala kostnader  

andra (varav pensions- andra (varav pensions- 

ersättningar kostnader) ersättningar kostnader) 

7 905 3 854 8 324 4 140 

(1 266) (1 392) 
 

Av företagets pensionskostnader avser 293 (298) Ksek gruppen styrelse och VD. 

Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa grupper uppgår till 0 (0) Ksek. 

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

    2015 2014 

Styrelse och Övriga  Styrelse och Övriga  

VD (varav anställda VD (varav anställda 

  tantiem o dyl)   tantiem o dyl)   
1 490 6 496 1 094 7 230 

(0) (0) (0) (0) 
 

För 2015 har VD och en ledande befattningshavare erhållit bonus om 279 tkr respektive 186 tkr 

 

 

NOT 5 

Avskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång 2015 2014 

Maskiner och verktyg 420 370 

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader 10 332 2 456 

Förvärvade produkträttigheter  1 112 - 

Dataprogram 83 377 

Inventarier    250 207 

Summa  12 197 3 410 
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NOT 6 
Leasingavgifter (KSEK) 

Operationell leasing     2015 2014 

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationell leasing 

  
1 393 1 530 

Summa 

  
1 393 1 530 

 
Framtida minimileasingavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 

 
    2015 2014 

Ska betalas inom 1 år 

  
1 353 1 264 

Ska betalas inom 2 – 5 år 

  
621 1 204 

Summa 

  
1 974 2 468 

 

Inga nya väsentliga leasingavtal har ingåtts under räkenskapsåret, 

Bolaget har betraktat samtliga ingående leasingavtal som operationella leasingavtal. 

Framtida kontrakterade leasingavgifter uppgår till 1 974 (2 468) KSEK där av avser  

818 (1 661) hyreskontrakt lokaler. 

NOT 7 
Ränteintäkter och liknande resultatposter (KSEK) 

      2015 2014 

Räntor     2 50 

Summa 2 50 

 

NOT 8 
Räntekostnader och liknande resultatposter (KSEK)  

      2015 2014 

Räntor     1 168 1 306 

Summa 1 168 1 306 

 

NOT 9  
Immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 

Dataprogram     2015 2014 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

    Ingående anskaffningsvärde 

  
2 360 2 360 

Årets investeringar   389 - 

Utgående anskaffningsvärde  

  
2 749 2 360 

     
Ackumulerade avskrivningar     
Ingående avskrivningar 

  
-2 236 -1 859 

Årets avskrivningar   -82 -377 

Utgående avskrivningar 

  
-2 318  -2 236 

  
 

Redovisat restvärde vid årets ingång 

  
124 501 

Redovisat restvärde vid årets slut 

  
431 124 
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Not 9 Forts, 

Förvärvade produkträttigheter     2015 2014 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

    Ingående anskaffningsvärde 

  
- - 

Årets investeringar 

  
8 340 - 

Utgående anskaffningsvärde  

  
8 340 - 

     
Ackumulerade avskrivningar     
Ingående avskrivningar 

  
- - 

Årets avskrivningar 

  
-1 113 - 

Utgående avskrivningar 

  
-1 113  - 

  
 

Redovisat restvärde vid årets ingång 

  
- - 

Redovisat restvärde vid årets slut 

  
7 227 - 

  
 

Balanserade utvecklingskostnader     2015 2014 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

    Ingående anskaffningsvärde 

  
24 258 23 237 

Årets investeringar   841 1 021 

Utgående anskaffningsvärde      25 099 24 258 

  
 

 Ackumulerade nedskrivningar 

  
 

 Ingående nedskrivningar 

  
-1 842 -1 842 

Årets nedskrivningar   -3 045 - 

Utgående nedskrivningar 

  
-4 887 -1 842 

  
 

 Ackumulerade avskrivningar 

  
 

 Ingående avskrivningar 

  
-10 277 -7 821 

Årets avskrivningar   -7 287 -2 456 

Utgående avskrivningar     -17 564 -10 277 

  
 

 Redovisat restvärde vid årets ingång 

  
12 139 13 574 

Redovisat restvärde vid årets slut 

  
2 648 12 139 

 

Årets högre avskrivningar beror på anpassning till utfasningen av Volvo lastvagnar. 
De balanserade utvecklingskostnaderna avser produkter som bolaget utvecklat i egen regi och som bedöms ha en kommersiell livslängd på minst fem år. 

 

NOT 10 
Materiella anläggningstillgångar (KSEK) 

Maskiner och verktyg     2015 2014 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärde 6 586 6 728 

Årets investeringar 564 236 

Årets utrangeringar     -2 284 -378 

Utgående anskaffningsvärde  4 866 6 586 

 

Ackumulerade planenliga avskrivningar  

Ingående avskrivningar -5 915 -5 923 

Årets avskrivningar -420 -370 

Årets utrangeringar     2 284 378 

Utgående avskrivningar -4 051 -5 915 

 

Redovisat restvärde vid årets ingång 671 805 

Redovisat restvärde vid årets slut 815 671 
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Not 10 forts, 

Inventarier     2015 2014 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärde 3 279 2 999 

Årets investeringar 108 291 

Årets utrangeringar     -1 697 -11 

Utgående anskaffningsvärde  1 690 3 279 

 

Ackumulerade planenliga avskrivningar  

Ingående avskrivningar -2 572 -2 376 

Årets avskrivningar -250 -207 

Årets utrangeringar     1 696 11 

Utgående avskrivningar -1 126 -2 572 
 
 
  

Redovisat restvärde vid årets ingång 707 623 

Redovisat restvärde vid årets slut 564 707 

     
Not 10 forts. 
 

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår med 
följande belopp 2015 2014 

Anskaffningsvärde - 191 

Ackumulerade avskrivningar     - -191 

Totalt - - 
 

  

 

NOT 11 
Varulager (KSEK) 

    2015 2014 

Varulager 7 895 12 059 

Varor på väg 2 399 6 984 

Inkuransreserv   -300 -797 

Summa 9 994 18 247 

 

NOT 12 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (KSEK) 

    2015 2014 

Upplupna intäkter 716 14 

Försäkringsavgifter 134 107 

Lokalhyror och fastighetsrelaterade kostnader 253 289 

Övriga poster   679 441 

Summa 1 782 850 

 
NOT 13 
Eget kapital (KSEK) 

  Aktiekapital Fria reserver Årets resultat Summa 

Belopp vid årets ingång 4 000 738 5 188 9 926 

Resultatdisposition   5 188 -5 188 0 

Årets resultat   8 386 8 386 

Belopp vid årets utgång 4 000 5 926 8 366 18 312 
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NOT 14  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (KSEK) 

      2015 2014 

Personalrelaterade kostnader 2 774 2 456 

Övriga kostnader 1 711 369 

Revisionskostnader     33 39 

Summa 4 518 2 864 

 

NOT 15 
Ställda säkerheter (KSEK) 

2015 2014 

Företagsinteckningar 30 000 30 000 

Pantsatta kundfordringar   - - 

Summa  30 000 30 000 

 

NOT 16 
Skatt på årets resultat (KSEK) 

2015 2014 
Avstämning av effektiv skattesats 
Redovisat resultat före skatt 8 386 5 188  

    

Skatt enligt gällande skattesats (22%)  -1 845 -1 141 

Effekt av ej avdragsgilla kostnader  -26 -19 

Utnyttjade underskottsavdag   1 871 1 160 

Reovisad skatt  0 0 

 

Skattemässiga underskottsavdrag 2015 2014 

Smarteq Wireless AB 139 916 148 420 
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