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K VA R TA L E T I K O R T H E T
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• Nettoomsättningen uppgick till 40,2 (32,2) MSEK, en ökning med 25 %
jämfört med motsvarande period 2015
• Kvartal 4 har belastats med flera kostnadsposter som inte hör till den
löpande rörelseverksamheten: transaktionskostnader 2,6 MSEK,
extra lagernedskrivningar 2,1 MSEK samt omstruktureringsreserv
i Åkerströms om 3,6 MSEK, d v s totalt 8,3 MSEK. I kvartal 4
2015 fanns följande kostnadsposter som inte hör till den löpande
rörelseverksamheten: extra av- och nedskrivningar kopplat till
antennplattformen för Volvo Lastvagnar om 3,4 MSEK samt
transaktionskostnader om 0,7 MSEK, d v s totalt 4,1 MSEK.
• Kvartalets EBITDA exklusive ovan poster uppgick till -5 (8,6) MSEK.
• Kvartalets EBITDA inklusive ovan poster uppgick till -13,3 (4,5) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -14,8 (-0,5) MSEK, vilket motsvarar en
rörelsemarginal på -36,9 (-1,6) %.
• Kvartalets resultat uppgick till -14,9 (0,6) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,83 (0,07) kr/aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (10,3) MSEK.
• Dotterbolaget Smarteq Wireless AB har valts till antennleverantör för
Aidons pågående utrullning av nya elmätare i Norge. Fram till 2019
kommer totalt 2,9 miljoner elmätare för fjärravläsning av elförbrukning
att installeras i Norge. Smarteq Wireless AB är vald leverantör för
både antenner och kablage och affären beräknas för bolaget omsätta
30 MSEK fram till 2019.
• Allgon AB har förvärvat Wireless System Integration Sweden AB
(WSI), ett snabbväxande bolag inom IoT (Internet of Things). I samband
med detta har Allgongruppen skapat ett nytt affärsområde för
industriell IoT där ytterligare potentiella förvärv kan adderas framöver.
Förvärvet genomfördes den 14:e november 2016.
• Allgon slutför omstruktureringsprogrammet för Åkerströms Björbo
AB som pågått under 2016 och får därigenom en beräknad årlig
besparing om 5 MSEK med direkt effekt under 2017.
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ÅRE T I KORTHE T
JANUARI-DECEMBER 2016

• Nettoomsättningen uppgick till 139,7 (115,2) MSEK, en ökning med
21 % jämfört med motsvarande period 2015.
• Årets sista kvartal har belastats med flera kostnadsposter som inte
hör till den löpande rörelseverksamheten: transaktionskostnader
2,6 MSEK, extra lagernedskrivningar 2,1 MSEK samt
omstruktureringsreserv i Åkerströms om 3,6 MSEK, d v s totalt 8,3
MSEK. 2015 fanns följande kostnadsposter som inte hör till den
löpande rörelseverksamheten: extra av- och nedskrivningar kopplat
till antennplattformen för Volvo Lastvagnar om 9,6 MSEK samt
transaktionskostnader om 0,7 MSEK, d v s totalt 10,3 MSEK.
• Periodens EBITDA exklusive ovan poster uppgick till -9,5 (21,4) MSEK.
• Periodens EBITDA inklusive ovan poster upp.gick till -17,8 (21,4) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -24 (9) MSEK, vilket motsvarar en
rörelsemarginal på -17,2 (8) %.
• Periodens resultat uppgick till -24,5 (9) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -1,43 (1,02) kr/aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,6
(26,7) MSEK.
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2016.
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Allgon är en svensk företagsgrupp som verkar globalt.
Företagsgruppen består av nischade bolag som utvecklar
och levererar trådlösa produkter och system för industriella
tillämpningar och andra krävande miljöer.
Allgon har en uttalad förvärvsstrategi och söker etablerade och
utvecklingsbara företag som kompletterar varandra och agerar
inom ramen för Allgons erbjudande.
Drivkraften för Allgons verksamhet är den snabba utvecklingen
inom trådlös kommunikation där allt mer data skickas trådlöst
mellan människor och maskiner.
Efter de två förvärv som genomförts under 2016 består Allgon
koncernen av tre tydliga affärsområden: antenner, industriell
radiostyrning och industriell IoT.
Allgon bedriver verksamhet i Kista, Björbo och Tianjin i Kina.
Allgons B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North
Stockholm med Redeye som certified adviser.
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VD HAR ORDET
Allgongruppen avslutar 2016 med en försäljning i fjärde kvartalet om 40 MSEK. Året har till stor del präglats av ett omfattande
omställnings- och förändringsprogram för att säkerställa ökad
konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet för samtliga bolag i
Allgongruppen. Som Allgon aviserade innan bokslutskommunikén har bolaget reserverat ytterligare kostnader vilket påverkar
kvartalet negativt. Resultatmässigt lämnar vi ett tufft år bakom
oss men genom de vidtagna åtgärderna har vi skapat en strukturell och strategisk plattform i Allgon vilken gör oss rustade för
framtiden.
Året inleddes med tillträde till vårt förvärv av Åkerströms Björbo AB och vi driftsatte första fasen av det offensiva program för
omstrukturering som pågått under hela 2016. Syftet var att anpassa verksamheten i Åkerströms kinesiska produktionsbolag i
Tianjin, men även verksamheten lokalt i Björbo, till befintlig och
förväntad framtida efterfrågan på företagets produkter. Från
starten av 2016 har vi arbetat intensivt med att stabilisera och
renodla produktionen i Kina och Björbo och har även tillsatt ny
ledning både i Åkerströms Björbo samt i det kinesiska dotterbolaget. Parallellt med denna omställning har vi lyckats behålla
en stabil försäljning under hela året och har även vunnit nya affärer. Dean avslutande etappen i omstruktureringsprogrammet
innebar en förflyttning av produktionen av standardprodukter
från Åkerströms i Björbo till det kinesiska dotterbolaget med
konsekvensen att antalet anställda i Björbo minskade med 15
personer. Till följd av detta belastas det fjärde kvartalet av en
omstruktureringsreserv avseende personal om 3,6 MSEK samt
en nedskrivning av lagret efter renodling och konsolidering av
produktsortiment samt utgående reservdelar. Den årliga besparingseffekten av dessa åtgärder uppgår till 5 MSEK.
Därmed har Allgon skapat en god position inför 2017 som redan inletts med en bra orderingång och fullt fokus på försäljning
och utveckling av våra försäljningskanaler i Åkerströms. Allgon
har goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt inom industriell
radiostyrning.
I bolaget Smarteq Wireless anställdes en ny VD under tredje
kvartalet. Under slutet av fjärde kvartalet märktes tydligt
effekten av att Norge har högsta fart inom installationer av
automatiska avläsningsbara elmätare. Smarteq hade som mål
att nå 30 procent av marknaden i Norge och genom den större
affären med vår kund Aidon har vi nu nått detta mål. Totalt är
det närmare 2,9 miljoner elmätare som ska installeras fram till
år 2019. Samtidigt satsar Smarteq ännu mer på energisegmentet då Sverige ska uppgradera närmare fyra miljoner befintliga
elmätare. Detta innebär en bra möjlighet till nya affärer kommande år. Smarteq har därutöver ett antal spännande kunder
inom laddningsstationer i krävande miljöer vilket passar våra
produkter väl. Vidare kommer laddningsbara fordon att kräva

robusta och tillförlitliga antennlösningar som en del av infrastrukturen.
Den 29 september 2016 offentliggjorde Allgon förvärvet av IoT
bolaget Wireless System Integration Sweden AB (WSI). Genom
förvärvet får koncernen direkt en årlig omsättningsökning på
närmare 50 MSEK samt ett positivt resultat- och kassaflödestillskott. För Allgon innebar det även en strategisk förflyttning
och ett nytt affärsområde för Industriell IoT bildades. Det nya
affärsområdet blir ett viktigt och mycket välkommet komplement till Allgons befintliga affärsområden. WSI erbjuder sina
kunder helhetslösningar inom utveckling och industrialisering
av IoT applikationer och avancerade radiolösningar. Kundportföljen spänner från mindre företag i en tidig produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer inom många olika branscher.
Tillskottet av WSI ligger helt i linje med Allgons ambition att förvärva utvecklingsbara bolag inom trådlösa produkter och system och genom förvärvet har Allgon tagit steget mot att kunna
erbjuda kunderna helhetslösningar inom växande IoT. Smarteq
Wireless har under många år haft ett samarbete med WSI och
nu kompletteras båda bolagens erbjudande så att antennsystem
erbjuds med både elektronik och mjukvara. Dessutom finns
tydliga mervärden som WSI kan erbjuda Åkerströms kundbas
med nära 20 000 installerade system inom industrin.
Under slutet av fjärde kvartalet beslutades att ytterligare
tydliggöra strukturen genom att bilda bolaget Allgon Supply
AB. Huvudskälet är att under 2017 kunna påvisa vår tidigare
uttalade transparens i kostnadsstrukturen och koncernens
segmentredovisning för områdena antenner, radiostyrning
och Industriell IoT. Allgon Supply är inte ett eget affärsområde
utan har till huvuduppgift att ansvara för inköp, logistik och
processer avseende produktion för hela Allgongruppen. Genom
samordning och samverkan skapas ett tydligt mervärde för hela
företagsgruppen.
Inför 2017 ser Allgon en god möjlighet att växa både organiskt
och genom förvärv. Den gemensamma kundmassan i Allgongruppen betingar ett högt värde. En stor del av de internationella kunderna står inför nya digitala utmaningar och Allgongruppen kan ta en viktig roll att vara mer drivande i dialogen med
våra kunder kring deras behov.
2017 har inletts bra med ett starkt fokus på tillväxt. Under året
har Allgon lagt grunden för en stark entreprenörskultur, där
alla bolag har styrka att tillsammans driva Allgon framåt - den
kulturen kommer att utvecklas vidare under 2017 i takt med
nya affärer.
Kista den 20 februari 2017
Johan Hårdén
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VERKSAMHETEN
Styrelsen och verkställande direktören för Allgon AB (publ.), organisationsnummer, 5563879955 avger härmed bokslutskommuniké för perioden 2016-01-01 till 2016-12-31. Uppgifter
inom parentes avser motsvarande period föregående år. Samtliga belopp anges i tusental
svenska kronor (TSEK) om inget annat anges. Benämningen ”Året” avser 2016-01-01 – 201612-31 och benämningen ”kvartalet” avser fjärde kvartalet 2016-10-01 – 2016-12-31.

Verksamhet och struktur

Affärsområden

Allgon är en svensk företagsgrupp som verkar globalt och
erbjuder produkter och system för industriella och krävande
miljöer. Samlat under Allgon ingår ett antal nischade bolag.
Dessa bolag utvecklar, levererar och säljer robusta, trådlösa
produkter och system vars syften är att effektivisera
företag och göra dem mer konkurrenskraftiga i en allt mer
digitaliserad värld.

Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden, Antenner,
Industriell Radiostyrning och Industriell IoT (Internet of
Things). Allgons rörelsesegment utgörs av de tre affärsområdena. Mer information finns under not 3.
Vid sidan om de huvudsakliga affärsområdena ligger Allgon
Supply. Fr o m januari 2017 har Åkerströms kinesiska dotterbolag Allgon Communication (Tianjin) Ltd. överlåtits till
Allgon Supply. Likaså överlåtes bolaget Allgon Communication (Shanghai) Ltd. och blir direkt dotterbolag till Allgon
Supply. Underkoncernen Allgon Supply ansvarar för Allgon
koncernens globala inköp, egna produktion i Kina, styrning
och utveckling av EMS partners i Asien och Europa samt
tillhandahåller teknisk kund- och säljsupport i Asien. Till VD
i Allgon Supply AB har utsetts Christian Olsson.

Genom att samla relevant kompetens i en företagsgrupp
skapas ett kunderbjudande som gör det enkelt för kunden att
modernisera, effektivisera och digitalisera verksamhet samt
öka dess konkurrenskraft.
Allgons tillväxt skall i första hand ske organiskt och i andra
hand genom förvärvande av etablerade och utvecklingsbara
företag som kompletterar och agerar inom ramen av Allgons
erbjudande. Allgon strävar efter en god riskspridning och
bygger långsiktigt upp det nya Allgon med fokus på att skapa
värde för våra aktieägare.

Antenner
Antennverksamheten bedrivs genom det helägda dotterbolaget Smarteq Wireless AB (Smarteq). Smarteqs affärsidé
är att utveckla och leverera robusta, tillförlitliga antennlösningar i nära samarbete med kunder verksamma inom
fordon, energi och industri. Smarteq har tio medarbetare
och egna resurser för produktutveckling och försäljning.
Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i
Europa och Asien.

Allgon AB (publ.) med dess dotterföretag omnämns nedan
som koncernen eller Allgon koncernen.

Dotterbolag
Smarteq Wireless AB
Allgon Communication (Shanghai) Ltd.
Åkerströms Intressenter AB
Åkerströms Björbo AB
Wireless System Integration Sweden Intressenter AB
Wireless System Integration Sweden AB
Allgon Supply AB
Allgon Communication (Tianjin) Ltd. (tidigare Akerströms
RRC (Tianjin) Ltd.)

Utöver det egna produktsortimentet utvecklar och
levererar Smarteq kundanpassade antennlösningar. De
prioriterade marknadssegmenten är Fordon, Energi och
Industri. Fordonssegmentet omfattar kunder som tillverkar
bilar, lastbilar, bussar, arbetsmaskiner och spårvagnar samt
tillverkare av komponenter och system till dessa fordon.
Inom Energisegmentet har Smarteq en god marknads-
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position i Norden som leverantör av antenner till fjärravlästa
elmätare, så kallade ”smarta” elmätare. Ett annat intressant
område är laddstolpar för elbilar.
Inom Industrisegmentet utvecklar Smarteq antennlösningar
för kommunikation mellan olika maskiner, M2M (Machine-toMachine). Exempel är uppkopplade verktyg och parkeringsautomater.
Smarteqs försäljningsmodell består dels av direktförsäljning
till större OEM-kunder och dels försäljning till
eftermarknaden via distributörer. Det europeiska
distributionsnätverket täcker samtliga större marknader i
Europa. Smarteq har även ett samarbete med tyska Kathrein
Automotive, där möjlighet finns till licensiering av teknik.
Industriell radiostyrning
Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Åkerströms Björbo AB (Åkerströms) och sammansättningen av
Åkerströms standardprodukter görs i det kinesiska dotterbolaget Allgon Communication (Tianjin) Ltd. som sedan januari
2017 är ett dotterbolag till Allgon Supply AB.
Åkerströms är ett internationellt företag som utvecklar, producerar, marknadsför och servar produkter och system för
radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar
och lok.
Åkerströms omsätter cirka 80 MSEK på årsbasis och
kunderna finns primärt i Sverige och i Östersjöområdet.
Försäljningen sker dels direkt och dels genom utvalda
lokala distributörer som sköter installation och utbildning.
Bland kunderna finns bolag som Kone Cranes, Atlas Copco,
Sandvik, ABB, SSAB och Volvo för att nämna några.
Verksamheten i Björbo drivs från egen fastighet med 48
anställda. På huvudkontoret i Björbo görs den tekniska
utvecklingen och kundanpassningen av bolagets produkter.

Verksamheten i Kina består i huvudsak av sammansättning
av standardsortimentet.
Bolagets huvudproduktgrupper är Sesam och Remotus.
Sesamsortimentet utgörs av standardiserade produkter
för robust radiostyrning av mindre industriella och mobila
applikationer. Typiska applikationer är öppning/stängning av portar, bommar och grindar. På- och avstängning
av fläktar och strålkastare, styrning av bakgavellyftar,
vinschar, skogsmaskiner etc.
Remotus produkterna är robusta produkter för radiostyrning av säkerhetskritiska industriella och mobila applikationer. Typiska applikationer är styrning av industrikranar
och traverser, slamsugningsbilar, mobilkranar, bärgare och
lok.
Remotus sortimentet har uppdaterats och de första
standardprodukterna har lanserats på marknaden och
tagits emot väl. Inom detta sortiment vill kunderna ofta ha
specialanpassningar av produkten utifrån specifika behov.
Anpassningarna görs i Björbo.
En stor del av de system som Åkerströms levererat genom
åren har specialanpassats till kundens behov vilket medför
att systemen kontinuerligt behöver service och reservdelar. Denna verksamhet utgör en betydande del av bolagets
totala verksamhet.
Industriell IoT
Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Wireless System Integration Sweden AB (WSI).
WSI är ett etablerat designhus och är baserat på ett
nyckelfärdigt kunderbjudande med stark tillväxt inom IoT
för industriella applikationer.
WSI omsätter ca 50 MSEK på årsbasis och har en global
kundbas där kunderna erbjuds helhetslösningar inom
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utveckling och industrialisering av IoT applikationer och avancerade radiolösningar. Kundportföljen spänner från mindre
företag i en tidig produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer inom många olika branscher. Bland kunderna finns
bolag som Assa Abloy, Atlas Copco, Husqvarna, NorthStar och
myFC.

Väsentliga händelser under året
Allgon förvärvar Åkerströms. Likvid erläggs i huvudsak genom
emission av nya aktier villkorat av beslut på extra bolagsstämma. Köpeskillingen uppgår till ca 73 MSEK.
Extra bolagsstämma den fjärde januari 2016 beslutar
att emittera 405 169 687 aktier och 24 369 231
teckningsoptioner att användas som betalning av Åkerströms
Intressenter AB med dotterbolag.
Extra bolagsstämma den fjärde januari 2016 beslutar att
ändra Smarteqs firma till Allgon AB (publ). Bytet av bolagets
firma registreras den sjunde januari 2016.
Extra bolagstämma den fjärde januari 2016 väljer Per
Nordlander och Göran Strandberg till nya styrelseledamöter.
Till ny VD för Åkerströms utses Tommy Larsson.
Åkerströms har från och med det andra kvartalet präglats av
omstrukturering av produktionen i Kina och effektivisering
av Åkerströms verksamhet i Sverige. Koncernens resurser
har samordnats för att eliminera de flaskhalsar som
funnits i produktionsflödet och detta arbete har slutförts
under det fjärde kvartalet. I samband med detta har
standardproduktionen flyttats över till Åkerströms kinesiska
dotterbolag vilket medfört att Åkerströms varslat 15
medarbetare i Björbo.
På ordinarie årsstämma den 4 maj valdes Sven von Holst
till ny ordförande i Allgon efter att Christer Palm avböjt
omval. Vidare så valdes Ingalill Östman in i styrelsen efter
att Patrik Bluhme avböjt omval. Stämman beslutade om
sammanläggning av aktier så att 50 gamla aktier omvandlas till
en ny. Denna förändring registrerades den 11 maj.
Teckningsoptionsprogram från 2013 och 2016 har utnyttjats
och Allgon tillfördes likvida medel om 10,6 MSEK efter
emissionskostnader.
Yasemin Heper Mårtensson har utsetts till ny VD för
dotterbolaget Smarteq Wireless AB. Yasemin tillträdde sin
post den 29 augusti.
Allgon har under året bytt certified advisor till Redeye AB.
I augusti fick Smarteq Wireless den första större ordern
avseende utrullningen av elmätare i Norge. Ordern omfattar
ca 2,5 MSEK för leverans under Q3 och Q4. Affärens
totala omsättning förväntas uppgå till 30 MSEK under en
treårsperiod.
Allgon AB tecknade i oktober avtal om att förvärva Wireless
System Integration Sweden AB (WSI), ett snabbväxande bolag

inom IoT (Internet of Things). I samband med detta skapade
Allgongruppen också ett nytt affärsområde för industriell
IoT där ytterligare potentiella förvärv kan adderas framöver.
Förvärvet genomfördes den 14:e november 2016. WSI
omsatte 51 MSEK med ett rörelseresultat på 3,8 MSEK
för helåret 2016. Se även not 4. VD i bolaget är Jan-Åke
Lindqvist.

IFRS
Koncernens bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2016
är den fjärde delårsrapporten som upprättas i enlighet med
IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från
den 1 januari 2014 vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. För mer information om övergången till
IFRS se årsredovisningen 2015 not K5.

Koncernens resultat
2016-10-01 – 2016-12-31
Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet
2016 ökade med 25 procent jämfört med motsvarande
period föregående år och uppgick till 40,2 (32,2) MSEK.
Förändringen är främst hänförlig till förvärvet av Wireless
System Integration i november 2016 och förvärvet av
Åkerströms som tillträddes i januari 2016. Dessa förvärv
har ersatt omsättning som förlorats genom utfasningen av
affären med Volvo Lastvagnar som avslutades under det
fjärde kvartalet 2015.
Rörelsens kostnader under kvartalet uppgick till 55,1 (33)
MSEK. Den största kostnadsposten, råvaror och förnödenheter uppgår till 22,4 (20,3) MSEK. I råvaror och förnödenheter ingår även extra lagernedskrivningar om 2,1 MSEK till
följd av ändrad inkuransprincip i Åkerströms och Smarteq
Wireless. Övriga externa kostnader 10,9 (3) MSEK och
personalkostnaderna 20,4 (4,9) MSEK har ökat markant
då både Åkerströms och Wireless System Integration
ingår i koncernen. Personalkostnaderna innehåller även en
avsättning till omstruktureringsreserv avseende personalneddragningar i Åkerströms om 3,6 MSEK. I övriga externa
kostnader ingår transaktionskostnader om 2 (0,5) MSEK.
Avskrivningar belastar kvartalets resultat med 1,6 (5)
MSEK. Orsaken till avvikelsen mellan åren är utfasningen av
Volvo Lastvagnar affären under 2015 som medförde stora
avskrivningar. Goodwill och varumärke skrivs inte av utan
posternas värde testas kvartalsvis.
Kvartalets rörelseresultat uppgick till -14,8 (-0,5) MSEK och
kvartalets resultat till -14,9 (-0,6) MSEK varav hänförligt
till moderbolagets aktieägare var -14,9 (-0,6) MSEK.
Kvartalets totalresultat uppgick till -14,9 (-0,6) MSEK varav
hänförligt till moderbolagets aktieägare var -14,9 (-0,6)
MSEK. Orsaken till att skatten är positiv är upplösning
av uppskjuten skatteskuld hänförlig till övervärden vid
förvärvet av Åkerströms.
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Kassaflöde 2016-10-01 – 2016-12-31
Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet
uppgick till 1,2 (10,3) MSEK. Kvartalets totala kassaflöde
uppgick till -11,5 (9,6) MSEK.

Koncernens resultat
2016-01-01 – 2016-12-31
Koncernens nettoomsättning under året ökade med 21
procent jämfört med föregående år och uppgick till 139,7
(115,2) MSEK. Förändringen är främst hänförlig till förvärvet av Kathrein Aftermarket i maj 2015 och förvärvet av
Åkerströms och Wireless System Integration som tillträddes
2016. Dessa förvärv har ersatt omsättning som förlorats genom utfasningen av Volvo Lastvagnar som avslutades under
det fjärde kvartalet 2015.
Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 158,2 (94,4)
MSEK. Den största kostnadsposten, råvaror och förnödenheter uppgår till 73 (69,6) MSEK. I råvaror och förnödenheter
ingår även extra lagernedskrivningar om 2,1 MSEK. Övriga
externa kostnader 30,6 (9,1) MSEK och personalkostnaderna
55,1 (15,6) MSEK har ökat markant då Åkerströms och
Wireless System Integration ingår i koncernen. Personalkostnaderna innehåller även en avsättning till omstruktureringsreserv avseende personalneddragningar i Åkerströms om 3,6
MSEK. I övriga externa kostnader ingår transaktionskostnader om 2,4 (0,5) MSEK.
Avskrivningar belastar periodens resultat med 6,2 (12,2)
MSEK. Orsaken till avvikelsen mellan åren är utfasningen av
Volvo Lastvagnar affären under 2015 som medförde stora
avskrivningar. Goodwill och varumärke skrivs inte av utan
posternas värde testas kvartalsvis.
Rörelseresultatet uppgick till -24 (9,3) MSEK och periodens
resultat till -24,5 (9) MSEK varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var -24,5 (9) MSEK. Årets totalresultat
uppgick till -24,5 (9) MSEK varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var -24,5 (9) MSEK. Orsaken till att skatten
är positiv är upplösning av uppskjuten skatteskuld hänförlig
till övervärden vid förvärvet av Åkerströms.

Kassaflöde 2016-01-01 – 2016-12-31
Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden
uppgick till -17,6 (26,7) MSEK. Periodens totala kassaflöde
uppgick till -16,7 (21,6) MSEK. Periodens negativa kassaflöde
förklaras dels av ett negativt operativt resultat men även av
periodens förvärvs- och omställningskostnader samt att den
stora leverantörsskuld som uppstod i slutet av 2015 i samband med avslutningen av Volvo projektet betalades under
första kvartalet 2016.

Finansiell ställning vid kvartalets
och periodens slut
Kassalikviditeten, omsättningstillgångar exklusive lager
i förhållande till korta skulder, var 53 (140) procent vid
periodens slut. Likvida medel vid periodens slut uppgick

till 8,8 (25,5) MSEK. Per rapportdatum uppgår outnyttjade
checkräkningskrediter till 8,6 (0,0) MSEK.

Investeringar under kvartalet
och året
Kvartalets investeringar uppgick till 0,6 (0,7) MSEK. Av
kvartalets investeringar avsåg 0,1 (0,7) MSEK aktivering av
utvecklingskostnader. Kvartalets investeringar i materiella
anläggningstillgångar uppgick till 0,5 (0,0) MSEK.
Årets investeringar uppgick till 2,2 (5,1) MSEK. Av årets
investeringar avsåg 0,7 (4,5) MSEK aktivering av utvecklingskostnader. Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,5 (0,6) MSEK.
Allgon AB förvärvade under perioden Åkerströms Intressenter med dotterbolag för 73,2 MSEK, se även not 4.
Per den 31 december uppgick de aktiverade
utvecklingskostnadernas nettobokförda värde till 2,6 (2,6)
MSEK. Det nettobokförda värdet avseende rättigheterna till
Kathreins aftermarket-produkter uppgick vid rapporttillfället
till 5,6 (7,2) MSEK.
Vidare innehåller de immateriella tillgångarna programvarulicenser till ett nettobokfört värde av 0,3 (0) MSEK. I samband
med förvärvet av Åkerströms identifierades immateriella
värden med ändlig livslängd, vars nettobokförda värde per
den 31 december uppgår till: installerad kundbas 3,8 (0,0)
MSEK och förvärvad teknologi om 4,2 (0,0) MSEK.

Moderbolagets Resultat
Moderbolaget Allgon AB (publ.) bedriver verksamhet i form
av koncernledning. Moderbolaget har under det fjärde kvartalet 2016 fakturerat dotterbolagen 0,5 MSEK för utförda
tjänster.
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,1 (0,2) MSEK.
Det egna kapitalet uppgick till 132,7 (54,1) MSEK.

Ägande
Per rapportdatum uppgår antalet aktier till 18 331 717. I
tabellen nedan redovisas ägare med mer än 10 % innehav per
den 31 december.
Aktier

Procent av
kapital & röster

Verdane Capital VI K/S

5 535 462

30,2

Tibia Konsult AB

2 610 049

14,2

Verdane Capital VI B K/S

1 845 155

10,1

Summa

9 990 666

54,5

Ägare

Övriga

8 341 051

45,5

Summa

18 331 717

100,00

Förändringen i antalet utestående aktier redovisas i
tabell nedan. Under året har en kvittningsemission, en
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sammanläggning av aktier, lösen av optionsprogram samt
nyemission registrerats.
Angivna datum är bolagsverkets registreringsdatum.
Förändring antal aktier

Datum

Antal aktier

Ingående antal

2016-01-01

440 744 675

Kvittningsemission

2016-01-15

405 169 687

Antal innan sammanläggning

845 914 362

Sammanläggning antal aktier

Datum

Antal

- 50 gamla aktier motsvarar
en ny

2016-05-11

-828 996 075

Antal efter sammanläggning

16 918 287

Inlösen optionsprogram

2016-06-27

1 013 430

Nyemission

2016-11-22

400 000

Antal per 2016-12-31

18 331 717

Risker och osäkerhetsfaktorer
Riskerna är primärt hänförliga till marknadsutvecklingen
för koncernens olika affärsområden, finansiella risker då
koncernen kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott
för att bedriva sin verksamhet vidare och produktionsrisker
relaterade till egen och utlagd produktion. Vidare så finns
risker förknippade med produktutveckling och koncernens
immateriella tillgångar. För utförligare beskrivning av vilka
risker koncernen är utsatt för hänvisas till årsredovisningen
för 2015 sidorna 29-30.

Framtidsutsikter
Allgon har framgent tre ben att stå på, antenner, radiostyrning för industriella applikationer samt industriell IoT.
Arbetet med att identifiera ytterligare tänkbara förvärv som
passar in Allgons förvärvsstrategi fortgår.
2016 har som tidigare kommunicerats varit ett konsolideringsår då koncernen lagt grunden för tillväxt från och med
2017 och framåt. Rent konkret innebär det att Smarteq
Wireless fokuserar på att säkra stabila leveranser avseende

elmätarutrullningen i Norge som nu påbörjats och under
hösten förstärkt försäljningsorganisationen samt anställt ny
VD. Smarteq Wireless behöver även säkerställa en större
försäljningsvolym inför 2017 för att uppnå tillfredställande
lönsamhet.
Fokus för Åkerströms har framför allt varit på två områden
under 2016. Det första området avser produkternas flöde
från materialinköp och sammansättning till försäljning. Den
första delen som avser flödet av standardprodukter från Kina
är nu säkerställt och fungerar bra. Under hösten har verksamheten i Björbo och i det kinesiska dotterbolaget effektiviserats i syfte att förkorta tiden innan erhållna orders kan
levereras. Det omstruktureringsprogram som pågått under
året har slutförts under det fjärde kvartalet 2016. Det andra
området innebär att försäljningsinsatserna avseende de olika
varianterna av den nya generationens Remotus intensifierats.
De nya produkterna förväntas medföra ökade volymer och
förbättrad lönsamhet i takt med att äldre installationer byts
ut.
När ovan beskrivna åtgärder slutförts så är koncernen väl
rustad för att fortsätta arbeta för att bli en viktig faktor inom
industriell IOT (Internet Of Things). Allgon koncernen har
idag via Smarteq Wireless, Åkerströms och WSI en stor
mängd kunder inom framför allt den svenska basindustrin.
Genom att förvärva bolag som kan knyta ihop koncernens
produkter både hårdvarumässigt och digitalt är det styrelsens och företagsledningens övertygelse att en framgångsrik
koncern inom trådlös kommunikation och industriell IOT kan
utvecklas. Under 2017 förväntas koncernen växa vidare,
både organiskt och via förvärv.

Personal
Vid slutet av perioden hade koncernen 96 (15) medarbetare.
Av dessa var 2 anställda i Allgon AB, 11 anställda i Smarteq
Wireless AB, 48 i Åkerströms Björbo AB, 15 i Allgon
Communication (Tianjin) Ltd. och 20 i WSI.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har ej varit föremål för översiktlig
granskning av bolagets revisorer.
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Koncernens

Rapport över totalresultat
2016
OKT-DEC

2015
OKT-DEC

2016
JAN-DEC

2015
JAN-DEC

40 198

32 217

139 704

115 180

79

278

642

1 125

40 277

32 495

140 346

116 305

Råvaror och förnödenheter

-22 354

-20 275

-73 017

-69 637

Övriga externa kostnader

-10 893

-2 957

-30 567

-9 476

Personalkostnader

-20 432

-4 901

-55 091

-15 583

-1 564

-4 969

-6 165

-12 197

130

95

518

-161

-14 836

-512

-23 976

9 251

TSEK

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Avskrivningar
Övriga rörelseintäkter-/ kostnader
Rörelseresultat (EBIT)

NOT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter

3

-5

4

2

Räntekostnader och liknande resultatposter

-383

-86

-809

-294

Finansnetto

-380

-91

-805

-292

-15 216

-603

-24 781

8 959

Resultat före skatt (EBT)
Skatt på årets resultat
Resultat

278

-

278

-

-14 938

-603

-24 503

8 959

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Omräkningsdifferens

13

-

-6

13

Totalresultat

-14 925

-603

-24 509

8 972

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

-14 938

-603

-24 503

8 959

Totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

-14 925

-603

"-24 509

8 972

Resultat per aktie före utspädning

-0,83

-0,07

-1,43

1,02

Resultat per aktie efter utspädning

-0,83

-0,07

-1,43

1,02

Notera att jämförelsetalen för 2015 inte är direkt jämförbara
med 2016 års siffror då koncernens verksamhet genomgått stora
förändringar, se sidorna 6-10 för mer information.
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Koncernens

Rapport över finansiell ställning
i sammandrag
TSEK

NOT

16-12-31

15-12-31

4

83 772

-

5 000

-

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Varumärken
Övriga immateriellla anläggningstillgångar

16 666

10 491

Byggnader

2 188

-

Maskiner, verktyg och inventarier

4 663

1 194

6

-

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

8 484

-

120 779

11 685

Varulager

26 005

9 994

Kortfristiga fordringar

35 700

11 046

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga placeringar

168

-

8 822

25 490

70 695

46 530

191 474

58 215

16-12-31

15-12-31

Eget kapital

92 812

29 785

Avsättningar

4 369

-

Övriga långfristiga skulder

10 457

2 317

Checkräkningskredit

12 730

-

15 000

-

3 368

-

52 738

26 113

191 474

58 215

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
TSEK

NOT

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga räntebärande skulder
Uppskjuten skatteskuld
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

Notera att jämförelsetalen för 2015 inte är direkt jämförbara
med 2016 års siffror då koncernens verksamhet genomgått stora
förändringar, se sidorna 6-10 för mer information.
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Koncernens

Rapport över förändringar i eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Reserver

Balanserad
vinst inkl.
årets
resultat

Summa
eget kapital

59

-308 169

20 813

-

-

8 959

8 959

-

13

-

13

-

-

13

8 959

8 972

Utgående balans per 31 december 2015

44 074

284 849

72

-299 210

29 785

Ingående balans per 1 januari 2016

44 074

284 849

72

-299 210

29 785

Kvittningsemission

40 518

32 413

-

-

72 931

-495

-

-

-495

5 067

6 081

-

-

11 148

-

-499

-

-

-499

2 000

3 000

5 000

-549

-549

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

44 074

284 849

Årets resultat

-

Övrigt totalresultat

-

Summa totalresultat

TSEK

Ingående balans per 1 januari 2015
TOTALRESULTAT

Emissionskostnader
Lösen optionsprogram
Emissionskostnader
Nyemission
Emissionskostnader
TOTALRESULTAT
Årets resultat

-

-

-

-24 503

Övrigt totalresultat

-

-

-6

-

-6

Summa totalresultat

-

-

-6

-24 503

-24 509

91 659

324 800

66

-323 713

92 812

Utgående balans per 31 december 2016

-24 503

Notera att jämförelsetalen för 2015 inte är direkt jämförbara
med 2016 års siffror då koncernens verksamhet genomgått stora
förändringar, se sidorna 6-10 för mer information.
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Koncernens

Rapport över kassaflöden
2016
OKT-DEC

2015
OKT-DEC

2016
JAN-DEC

2015
JAN-DEC

-15 216

-603

-24 781

8 959

Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar

1 564

4 969

6 165

12 197

Förändringar i avsättningar

3 598

-

3 598

-

-10 054

4 366

-15 018

21 156

-2 020

8 854

1 230

8 253

163

77

-5 701

-454

13 090

-3 036

1 864

-2 211

1 179

10 261

-17 625

26 744

-4 473

TSEK

NOT

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den
löpande verksamhetens tillgångar och skulder
FÖRÄNDRINGAR I DEN LÖPANDE VERKSAMHETENS
TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Förändring av varulager
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i dotterbolag
Investeringar i materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

4

-90

-667

-748

-22 013

-

-11 389

-

-507

-34

-1 466

-671

-22 610

-701

-13 603

-5 144

-1 040

-

9 609

-

3 506

-

3 506

-

15 000

-

15 000

-

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Nettoförändring checkräkning
Upptagna lån
Amortering av räntebärande lån

-7 555

-

-13 555

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

9 911

-

14 560

-

PERIODENS KASSAFLÖDE

-11 520

9 560

-16 668

21 600

Likvida medel vid årets början

20 342

15 930

25 490

3 890

8 822

25 490

8 822

25 490

Likvida medel vid årets slut

Notera att jämförelsetalen för 2015 inte är direkt jämförbara
med 2016 års siffror då koncernens verksamhet genomgått stora
förändringar, se sidorna 6-10 för mer information.
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Koncernens

Resultaträkning per kvartal
TSEK

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Råvaror och förnödenheter

NOT

2015
OKT-DEC

2016
JAN-MAR

2016
APR-JUN

2016
JUL-SEP

2016
OKT-DEC

32 217

32 643

37 132

29 731

40 198

278

134

318

111

79

32 495

32 777

37 450

29 842

40 277
-22 354

-20 275

-16 368

-18 421

-15 874

Övriga externa kostnader

-2 957

-5 925

-7 437

-6 312

-10 893

Personalkostnader

-4 901

-11 330

-12 660

-10 669

-20 432

Avskrivningar

-4 969

-1 502

-1 552

-1 547

-1 564

95

-35

364

59

130

-512

-2 383

-2 256

-4 501

-14 836

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter

-

-

1

260

3

Räntekostnader och liknande resultatposter

-91

-147

-134

-405

-383

Finansnetto

-91

-147

-133

-145

-380

-603

-2 530

-2 389

-4 646

-15 216

RESULTAT FÖRE SKATT (EBT)
Skatt på periodens resultat
Resultat

-

-

-

-

278

-603

-2 530

-2 389

-4 646

-14 938

Notera att jämförelsetalen för 2015 inte är direkt jämförbara
med 2016 års siffror då koncernens verksamhet genomgått stora
förändringar, se sidorna 6-10 för mer information.
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Nyckeltal
TSEK

Försäljningstillväxt, %

2016
OKT-DEC

2015
OKT-DEC

2016
JAN-DEC

2015
JAN-DEC

25%

37%

21%

34%

Nettoomsättning

40 198

32 217

139 704

115 180

EBITDA

-13 272

4 457

-17 811

21 448

Rörelseresultat*(EBIT)

-14 836

-512

-23 976

9 251

Resultat efter finansiella poster

-15 216

-603

-24 781

8 959

Justerat eget kapital

92 812

29 785

92 812

29 785

Soliditet, %

48%

51%

48%

51%

-36,9%

-1,6%

-17,2%

8,0%

Skuldsättningsgrad, ggr

1,06

0,95

1,06

0,95

Balanslikviditet, %

88%

178%

88%

178%

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, %

Neg

Neg

Neg

37%

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, %

Neg

Neg

Neg

35,4%

96

15

96

15

419

2 148

1 455

7 679

Rörelsemarginal, %

Genomsnittligt antal anställda
Omsättning per anställd, tkr
Omsättning per aktie

2,22

3,65

8,14

13,07

Eget kapital per aktie

5,13

3,38

5,40

3,38

Resultat per aktie, kr före utspädning

-0,83

-0,07

-1,43

1,02

Resultat per aktie, kr efter utspädning

-0,83

-0,07

-1,43

1,02

Aktiekurs vid periodens slut

13,30

12,00

13,30

12,00

18 106

8 815

17 173

8 815

-

26 400

-

26 400

Genomsnittligt antal aktier, 1 000-tal
Utestående teckningsoptioner på balansdagen 1 000-tal

• EBITDA: Rörelseresultat exklusive avskrivningar.
• Justerat eget kapital: Eget kapital plus obeskattade reserver minus
uppskjuten skatt.
• Soliditet: Summan av eget kapital i procent av balansomslutningen.
• Rörelsemarginal: Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
• Skuldsättningsgrad: Summa 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
räntebärande avsättningar och skulder, baserat på beloppen vid
årets början och årets slut.

• Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital: Årets resultat i procent av
genomsnittligt justerat eget kapital.
• Genomsnittligt eget kapital: Summa eget kapital, baserat på beloppen
vid årets början och årets slut.
• Genomsnittligt antal anställda: Totalen av antal anställda per månad
dividerat med periodens antal månader.
• Omsättning per anställd, kr: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda.
• Omsättning per aktie, kr: Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt
antal aktier.
• Resultat per aktie, kr: Årets resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier.
• Eget kapital per aktie, kr: Justerat eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Notera att jämförelsetalen för 2015 inte är direkt jämförbara
med 2016 års siffror då koncernens verksamhet genomgått stora
förändringar, se sidorna 6-10 för mer information.
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Moderbolagets

Resultaträkning i sammandrag
2015
OKT-DEC

2016
JAN-DEC

2015
JAN-DEC

500

1 135

2 000

3 493

500

1 135

2 000

3 493

Övriga externa kostnader

-2 100

-887

-6 177

-3 193

Personalkostnader

-1 950

-

-5 087

-32

Rörelseresultat (EBIT)

-3 550

248

-9 264

268

Ränteintäkter och liknande resultatposter

124

219

518

875

Räntekostnader och liknande resultatposter

-187

TSEK

Nettoomsättning

NOT

2016
OKT-DEC

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansnetto
Resultat före skatt (EBT)
Skatt på periodens resultat
Resultat

-187

-

-63

219

331

875

-3 613

467

-8 933

1 143

-

-

-

-

-3 613

467

-8 933

1 143
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Moderbolagets

Balansräkning i sammandrag
TSEK

NOT

16-12-31

15-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Fordringar hos dotterbolag
Summa anläggningstillgångar

133 023

42 259

19 452

12 500

152 475

54 759

1 056

777

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

TSEK

NOT

140

169

1 196

946

153 671

55 705

16-12-31

15-12-31

132 666

54 063

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Skulder hos dotterbolag
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 000

-

18 005

1 642

153 671

55 705
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Noter
NOT 1
Företagsinformation
Allgon AB (publ.), organisationsnummer 556387-9955, är
ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm, Sverige. I
denna rapport benämns Allgon AB (publ.) antingen med sitt
fulla namn eller som moderbolaget och Allgon-koncernen
benämns som Allgon-koncernen eller koncernen. I koncernen
ingår de helägda dotterbolagen Smarteq Wireless AB, Allgon
Communication (Shanghai) Ltd., Åkerströms Intressenter
AB, Åkerströms Björbo AB, Allgon Communication (Tianjin)
Ltd., Wireless System Integration Sweden Intressenter AB,
Wireless System Integration Sweden AB och Allgon Supply
AB.
Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK, om ej
annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående
år. Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och
ställning i övrigt hänvisas till ovanstående räkningar.
Allgon AB (publ.) är noterat på Nasdaq OMX First North
Stockholm, en alternativ marknadsplats, och inte en reglerad
marknad för handel med aktier och andra värdepapper som
drivs av Nasdaq Stockholm.
NOT 2
Redovisningsprinciper
Kvartalsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet
med tillämpliga regler i Årsredovisningslagen och IAS 34
Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med
Årsredovisningslagen.
Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2016 har
någon effekt på Koncernens redovisning.
Övergången till IFRS har inte haft någon effekt på periodens
jämförelseperiod.
Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är
oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2015.
Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på
sidorna 37-43 i årsredovisningen för 2015.
Moderbolaget, Allgon AB (publ.), tillämpar
Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för
juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och
beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste
årsredovisningen se sidan 60.
NOT 3
Segmentsredovisning

identifieras utifrån den interna rapporteringen till företagets
högsta verkställande beslutsfattare. Koncernledningen utgör
Allgons högsta verkställande beslutsorgan.
Allgons rörelsesegment utgörs av tre affärsområden:
Antenner, Industriell radiostyrning och Industriell IoT.
Indelningen speglar företagets interna organisation och
rapportsystem.
Internprissättning sker på marknadsmässiga grunder.
Koncernintern vinst elimineras.
Affärsområde Antenner
- Verksamheten bedrivs i Smarteq Wireless AB med
stöd av Allgon Communication (Shanghai) Ltd.
- Bolagen utvecklar marknadsför och säljer antenner.
- Produktionen är utlagd på externa partners
- Försäljningen sker direkt och via ett etablerat
europeiskt distributionnätverk.
- Exempel på kunder är Bentley, Scania, Kamstrup och Aidon.
Affärsområde Industriell Radiostyrning
- Verksamheten bedrivs i Wireless System Integration
Sweden AB
- Bolaget levererar tjänster till produktbolag avseende
utveckling och industrialisering av produkter och system,
främst med inriktning på produkter som innehåller radio.
- Tjänsteproduktionen sker både med egna anställda och
externa partners.
- Över hälften av omsättningen kommer från den
internationella marknaden och kunder från flera
industriella nischer.
- Exempel på kunder är Sony, Assa Abloy och Husqvarna.
Industriell IoT
- Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget
Wireless System Integration Sweden AB (WSI).
- WSI är ett etablerat designhus och är baserat på ett
nyckelfärdigt kunderbjudande med stark tillväxt inom
IoT för industriella applikationer.
- WSI har en global kundbas där kunderna erbjuds
helhetslösningar inom utveckling och industrialisering
av IoT applikationer och avancerade radiolösningar.
- Kundportföljen spänner från mindre företag i en tidig 		
produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer
inom många olika branscher.
- Exempel på kunder är bolag som Assa Abloy, Atlas Copco,
Husqvarna, NorthStar och myFC.

Allgons segmentinformation presenteras utifrån
företagsledningens perspektiv och rörelsesegment
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2016
okt-dec

2015
okt-dec

Affärsområde Antenner

12 131

32 217

Affärsområde Industriell radiostyrning

20 788

-

7 391

-

40 310

32 217

TSEK

Affärsområde Industriell IoT
Summa nettoomsättning
Avgår interna intäkter:
Affärsområde Antenner

Ofördelade koncerngemensamma
kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Koncernens resultat före skatt (EBT)

SEGMENTENS TILLGÅNGAR
TSEK

-11 830

268

-6 165

-12 197

-805

-292

-24 781

9 367

2016
jan-dec

2015
jan-dec

112

-

Affärsområde Antenner

30 841

57 677

Affärsområde Industriell radiostyrning

-

-

Affärsområde Industriell radiostyrning

54 582

-

Affärsområde Industriell IoT

-

-

Affärsområde Industriell IoT

54 582

-

112

-

Koncerngemensamt

Summa interna intäkter

88 381

946

191 474

58 623

SEGMENTENS SKULDER
TSEK

2016
jan-dec

2015
jan-dec

Affärsområde Antenner

18 610

27 464

Summa tillgångar
Summa nettoomsättning

40 198

32 217

EBITDA:
Affärsområde Antenner

-1 578

4 209

Affärsområde Industriell radiostyrning

-5 557

-

Affärsområde Industriell radiostyrning

38 658

-

-21

-

Affärsområde Industriell IoT

23 389

-

Summa rörelseresultat
före avskrivning (EBITDA)

-7 156

4 209

Koncerngemensamt

18 005

966

Summa skulder

98 662

28 430

Ofördelade koncerngemensamma
kostnader

-6 116

248

Avskrivningar

-1 564

-4 969

Affärsområde Industriell IoT

Finansnetto

-380

-91

-15 216

-603

TSEK

2016
jan-dec

2015
jan-dec

Affärsområde Antenner

52 685

115 180

Affärsområde Industriell radiostyrning

80 287

-

Koncernens resultat före
skatt (EBT)

Affärsområde Industriell IoT
Summa nettoomsättning

7 391

-

140 363

115 180

Avgår interna intäkter:
Affärsområde Antenner

NOT 4
Rörelseförvärv
Allgon AB slutförde den 12 januari 2016 förvärvet av
Åkerströms Intressenter. Köpeskillingen uppgick till totalt 73,2
MSEK, varav 0,3 MSEK erlades kontant på förvärvsdagen och
motsvarande 72,9 MSEK erlades genom nyemitterade aktier
och teckningsoptioner i Allgon AB. Ingen tilläggsköpeskilling
utgår och förvärvet omfattade 100 % av aktiekapitalet i
Åkerströms.
Under det fjärde kvartalet har Åkerströms bidragit till
koncernen med en omsättning om 20,8 MSEK och ett resultat
om -6,1 MSEK. Under perioden har Åkerströms bidragit till
koncernen med en omsättning om 80,3 och ett resultat om -7,8
MSEK.
För att erlägga aktiedelen av köpeskillingen emitterade Allgon
405 169 687 aktier till en kurs om 0,18 SEK, motsvarande 72,9
MSEK. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från extra
stämma den 4 januari 2016. Genom emissionen ökade Allgon
aktiekapitalet med 40 516 968,7 SEK. Rätt att teckna de nya
aktierna tillkom säljarna Verdan Capital VI K/S och Verdane
Capital VI B K/S. De förvärvsrelaterade kostnaderna uppgick
till 0,4 MSEK och har redovisats som övriga externa kostnader
2015. Emissionskostnaderna uppgick till 0,5 MSEK och har
redovisats i det egna kapitalet.

-659

-

Affärsområde Industriell radiostyrning

-

-

Affärsområde Industriell IoT

-

-

-659

-

139 704

115 180

430

21 588

Förvärvsvärde

73 232

-6 390

-

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar

-24 774

Affärsområde Industriell IoT

-21

-

Goodwill

48 458

Summa rörelseresultat före
avskrivning (EBITDA)

-5 981

21 588

Summa interna intäkter
Summa nettoomsättning

EBITDA:
Affärsområde Antenner
Affärsområde Industriell radiostyrning

Förvärvskalkyl (TSEK)
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Tillgångar och skulder som
ingick i förvärvet (TSEK)

Verkligt
värde

Tillgångar
Installerade kundbas

4 800

Teknologi

5 200

Varumärke

5 000

Byggnader och mark

2 288

Maskiner, inventarier och verktyg

2 377

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

6
8 484

5 MSEK. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från
extra stämma den 26 oktober 2016. Genom emissionen
ökade Allgon aktiekapitalet med 2 000 000 SEK. Rätt att
teckna de nya aktierna tillkom WSIs fyra tidigare ägare. De
förvärvsrelaterade kostnaderna uppgick till 2 MSEK och har
redovisats som övriga externa kostnader i kvartal 4 2016.
Emissionskostnaderna uppgick till 0,5 MSEK och har redovisats i det egna kapitalet. Om koncernen hade förvärvat WSI
per 2016-01-01 så hade koncernens omsättning ökad med
51 MSEK och årets resultat hade ökat med 2,1 MSEK.
Förvärvskalkyl (TSEK)

Lager

17 008

Förvärvsvärde

41 000

Övriga kortfristiga fordringar

11 474

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar

-5 064

Likvida medel

11 153

Goodwill

35 936

Totala tillgångar

67 790
Tillgångar och skulder som
ingick i förvärvet (TSEK)

Verkligt
värde

Avsättningar
Övriga skulder till kreditinstitut

-771
-20 073

Tillgångar

Övriga kortfristiga skulder

-22 172

Maskiner, inventarier och verktyg

894

Totala skulder

-43 016

Lager

233

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar

24 774

Del av köpeskilling som erlagts via
kvittningsemission
Kontant del av köpeskillingen
Förvärvskostnader (varav betalt 2015, 677)
Likvida medel i de förvärvade bolagen

73 231
-72 930
301
-905
11 153

Kontant del av köpeskillingen

-301

Förvärvskostnader betalda 2016

-228

Förändring av koncernens likvida medel efter
förvärven

Likvida medel
Totala tillgångar

Förvärvets påverkan på kassaflödet (TSEK)

Köpeskilling

Övriga kortfristiga fordringar

10 624

Allgon AB slutförde den 14 november 2016 förvärvet av
Wireless System Integration Sweden Intressenter AB (WSI).
Köpeskillingen uppgick till totalt 41 MSEK, varav 25 MSEK
erlades kontant på förvärvsdagen, 11 MSEK genom en revers
samt 5 MSEK genom en riktad aktieemission. Förvärvet
omfattade 100 % av aktiekapitalet i WSI.
Under året har WSI bidragit till koncernen med en omsättning om 7,4 och ett resultat om -0,5 MSEK.
För att erlägga aktiedelen av köpeskillingen emitterade
Allgon 400 000 aktier till en kurs om 12,5 SEK, motsvarande

Uppskjuten skatteskuld

7 952
3 302
12 381
-283

Övriga kortfristiga skulder

-7 034

Totala skulder

-7 317

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar

5 064

Förvärvets påverkan på kassaflödet (TSEK)

Köpeskilling
Del av köpeskilling som erlagts via revers

41 000
-11 000

Del av köpeskilling som erlagts via nyemission

-5 000

Kontant del av köpeskillingen

25 000

Likvida medel i de förvärvade bolagen
Kontant del av köpeskillingen
Förvärvskostnader betalda 2016
Förändring av koncernens likvida medel efter
förvärven

3 302
-25 000
-2 024
-23 722

NOT 5
Finansiella skulder och tillgångar till verkligt värde
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Samtliga Koncernens finansiella instrument redovisas till
upplupet anskaffningsvärde; kundfordringar, likvida medel,
leverantörsskulder samt övriga korta och långa skulder. För
dessa tillgångar och skulder bedöms det verkliga värdet
överensstämma med det redovisade värdet.
För samtliga av koncernens poster är det bokförda värdet en
approximation av det verkliga värdet, varför dessa poster inte
indelas i nivåer enligt värderingshierarkin.

NOT 7
Transaktioner med närstående
Tidigare styrelse ordföranden Christer Palm har fakturerat
bolaget kostnadsersättning om 6 TSEK under perioden. Nuvarande styrelse ordföranden Sven von Holst har fakturerat
bolaget kostnadsersättning om 13 TSEK under perioden.
Styrelseledamot Claes Beckman har fakturerat bolaget kostnadsersättning om 21 TSEK under perioden.

Koncernen tillämpar inte nettoredovisning för några av sina
tillgångar eller skulder.

Allgon AB har i samband med förvärvet av Wireless System
Integration tagit upp ett lån från aktieägaren Tibia Konsult
AB om 15 MSEK. Detta lån förfaller till betalning under 2017.

NOT 6
Eget kapital

Koncernens CFO är kontrakterad via konsultbolag och
kostnaden 1.622 TSEK redovisas under övriga externa
kostnader.

Under perioden har bolaget emiterat aktier i en kvittningsemission i samband med förvärvet av Åkerströms. Vidare så
har aktien sammanlagts i relationen 50 : 1 och slutligen så
har utstående optionsprogram lösts. Per rapportdatum finns
ett optionsprogram som löper. Detta avser två av de tidigare
ägarna av WSI som har rätt att teckna 12 500 preferensaktier i WSI Sweden Intressenter AB under perioden 1
oktober–1 november år 2021 till en teckningskurs om 347,8
kr. Årets förändringar redovisas i nedanstående tabell.
FÖRÄNDRING ANTAL AKTIER

Datum

Antal aktier

Ingående antal

16-01-01 440 744 675

Kvittningsemission

16-01-15 405 169 687

Antal innan sammanläggning

845 914 362

Sammanläggning aktier
- 50 gamla aktier motsvarar en ny

16-05-11 -828 996 075

Antal efter sammanläggning

16 918 287

Inlösen optionsprogram

16-06-27

1 013 430

Nyemission

16-11-22

400 000

Antal per 2016-12-31

NOT 8
Säsongsvariationer
Allgon koncernen har inga stora säsongsvariationer. Det
är små skillnader i försäljningen mellan kvartalen med ett
undantag och det är kvartal tre, där juli normalt är en försäljningsmässigt svag månad.
NOT 9
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av delårsrapporten kräver att
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar
samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i
uppskattningar återfinns i Koncernens årsredovisning för
2015, sid 43-44, not K3.

18 331 717

Angivna datum för förändring av antal aktier är
registreringsdatumet hos Bolagsverket. Utvecklingen av
koncernens egna kapital redovisas på sidan 13.
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Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolag
och de företag som ingår i koncernen bedöms stå inför.

2

Stockholm den 20 februari 2017

Sven von Holst
Ordförande

Ingalill Östman

Claes Beckman

Anders Björkman

Per Nordlander

Göran Strandberg

Johan Hårdén
VD
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M E R I N F O R M AT I O N O M A L L G O N

För ytterligare information kontakta:
Johan Hårdén VD Allgon
Telefon: 08-792 92 00
Mobil: 0733-85 92 19
johan.harden@allgon.se
Johan Gripmar, tf CFO Allgon
Mobil: 0707-10 00 73
johan.gripmar@allgon.se
Våra hemsidor:
www.allgon.se
www.smarteq.com
www.akerstroms.se
Adresser:
Allgon AB & Smarteq Wireless AB
Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista
Åkerströms Björbo AB
Postadress: Box 7, 785 21 Gagnef
Leverans och besöksadress: Björbovägen 143, 785 45 Björbo

FINANSIELL KALENDER
Delårsbokslut Kvartal 1
Allgon årsstämma

4 maj 2017
4 maj 2017

24

www.allgon.se

