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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- och andra krävande miljöer.
Allgon har en uttalad förvärvsstrategi och söker etablerade och utvecklingsbara företag som kompletterar och
agerar inom ramen för Allgons erbjudande.
Drivkraften för Allgons verksamhet är den snabba utvecklingen som sker inom trådlös kommunikation där allt mer
data skickas trådlöst mellan människor och maskiner.
I januari 2016 förvärvades Åkerströms som är verksamt
inom industriell radiostyrning. I och med förvärvet har
Allgon två tydliga affärsområden, antenner och industriell
radiostyrning.
Allgon bedriver verksamhet i Kista, Dalarna och Tianjin i
Kina samt har ett försäljningskontor i Nederländerna.
Allgons B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North med
Remium som certified adviser.

RESULTATRÄKNINGEN I SAMMANDRAG
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Nettoomsättning
EBITDA

Resultat per aktie, kr före och
efter utspädning
2011-2013 ej omräknat enligt IFRS
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ÅRE T I KORTHE T
JANUARI–DECEMBER 2015

• Nettoomsättningen uppgick till 115,2 (86,1) MSEK,
en ökning med 34 % jämfört med 2014.
• Årets EBITDA uppgick till 21,4 (9,2) MSEK.
• Årets resultat uppgick till 9,0 (5,2) MSEK en resultatförbättring med 3,8 MSEK jämfört med 2014.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
0,02 (0,01) kr/aktie.
• Rörelseresultatet uppgick till 9,3 (5,8) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 8,0 (6,8) %.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
26,7 (20,8) MSEK.
• Allgon förvärvade rättigheterna till Kathreins Aftermarket verksamhet och tillträde skedde den första maj. Förvärvet innebar att Allgon tog över försäljning om ca 15
MSEK på årsbasis. Förvärvet innebar också att Allgon 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, att betala i tre rater 2015, 2016 och 2017
• Den 30 november offentliggjordes förvärvet av Åkerströms.
• Utfasningen av leveranser till Volvo Lastvagnar
slutfördes i december. Årets resultat har belastats med av
och nedskrivningar om 9,6 MSEK avseende Volvoplattformen.
• Under året har 5 nya produkter lanserats.
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VD HAR ORDET
2015 är på fler än ett sätt ett historiskt år. Till att börja med
gör Smarteq ett av de bästa resultaten någonsin historiskt
sett. Resultatet efter skatt uppgick till 9,7 MSEK och Smarteq
gör ett resultat före avskrivningar på 22 MSEK (EBITDA-nivå).
Då Volvo projektet i sin helhet avslutats har vi valt att skriva
av den för Volvo utvecklade plattformen i sin helhet vilket
belastat årets resultat med 9,6 MSEK.

att bygga en framgångsrik företagsgrupp inriktad på trådlösa
produkter och system. Åkerströms produktion finns I staden
Tianjin och under vårt inledande arbete kommer vi att utvärdera strategin för framtida produktion och vi har påbörjat en
uppbyggnad av Allgon Asia som är tänkt att utgöra ett center
för främst försäljning, projekt styrning, teknisk kundsupport/
service och inköp för våra partners och leverantörer i Asien.

Den 28 april 2015 annonserades förvärvet av Kathreins
Aftermarket verksamhet som blev ett viktigt tillskott i försäljningen och början till att skapa ett stabilare Smarteq. Ett
Smarteq som inte är beroende av en dominerande kund. Över
150 nya kunder och framförallt 14 nya europeiska distributörer adderades till Smarteqs kundstock samtidigt som bolaget
tog över en produktportfölj med 40 olika produkter. De nya
distributörerna är helt inriktade på antennförsäljning och
besitter expertkunskap inom området vilket kommer öppna
möjligheter för merförsäljning av Smarteqs produkter på nya
marknader.

Vi har idag en etablerad försäljningskanal för Åkerströms
produkter och under året kommer vi att arbeta vidare med
försäljning av antenner där vi ser en förändrad efterfrågan av
svenska produkter på marknaden.

Utöver integrationen av Kathrein affären har vi utvecklat nya
produkter och haft en ökande försäljning som bidragit till att
balansräkningen förstärkts väsentligt under året.
Vi har bearbetat kunder inför den kommande installationsfasen av avläsningsbara elmätare i Norge och där vi under
kommande år kommer att se en ökande försäljning.
Den 30 november 2015 offentliggjorde vi förvärvet av Åkerströms och samtidigt aviserades om avsikten att byta namn på
moderbolaget Smarteq AB (publ) till Allgon AB (publ).
Allgon som varumärke är internationellt känt och det har hela
tiden funnits en ambition att skapa en företagsgrupp inriktad
mot trådlösa produkter och system. Grundtanken är att samla
flera bolag under ett och samma paraply och att bolagen
behåller sitt varumärke och DNA. Det pågår en het diskussion
om de möjligheter digitaliseringen medför inom industri och
generellt kan vi nog alla se framför oss en allt mer uppkopplad
värld vilket talar för ett nyskapande av Allgongruppen med vår
inriktning. Vi tror att det finns flera bolag som kan se en möjlighet att bli delaktig i en större företagsgrupp med inriktningen
trådlösa produkter och system.
Åkerströms som nu ingår i Allgongruppen, har anor sedan
1918 och är ett välkänt starkt varumärke. Åkerströms producerar produkter och system för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok. Med en omsättning
på 80 MSEK och nya framtagna produkter, samt en växande
marknad internationellt, ser vi en bra möjlighet till tillväxt
både organiskt och oorganiskt. Åkerströms har idag cirka 50
medarbetare.
Förvärvet av Åkerströms var ett första steg i ett arbete med

Allgon har genom förvärvet fått nya huvudägare Verdane
Capital VI K/S och VI B K/S och med Tibia koncernen som näst
största ägare, har vi starka ägare som aktivt kan bidra till den
fortsatta utvecklingen.
Framför mig ser jag en koncern som består av ett antal bolag
med god lönsamhet och nischade verksamheter inom trådlösa
produkter och system. I system ingår även mjukvara och plattformar för uppkopplade enheter. Vår gemenskap har vi genom
att alla bolag verkar inom trådlösa produkter och system inriktade mot industrisegment där en digitalisering ständigt sker.
Vi bedriver försäljning till internationella kunder och vi växer
med våra kunder. Allgongruppens bolag har flera värdefulla
distributionskanaler och vi exporterar till fler än 40 länder. En
flexibel och skalbar logistikprocess gör att Allgongruppen kan
anpassa kostnader och vara snabbfotad i en global föränderlig
ekonomi. Vi eftersträvar inte snabba synergier utan fokuserar
på att bibehålla värdefull DNA i bolagen, försäljningen och att
vara en attraktiv arbetsgivare. En platt och enkel organisation
med fokus på entreprenörskapet och drivkraften framåt gör
att Allgongruppen kommer att vara en intressant möjlighet
för bolag som vill vara med på resan och bidra. Utöver dessa
operativa värden ska vi skapa och eftersträva ett ökat aktieägarevärde.
Vi har framför oss ett intensivt år med en del omställningar i
dotterbolagen och parallellt fokus på kompletterande förvärv.
Det finns ett väldigt starkt engagemang från personal, ledning
och styrelse vilket gör att jag känner en stark optimism inför
framtiden.
Vi har nu lagt grunden för ett nytt Allgon. En ny resa har börjat.

Kista den 8 april 2016

Johan Hårdén
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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
konkurrenskraftigt i en

allt mer digitaliserad värld.
Mod, nyfikenhet och
satsning på skarpa, unga
och innovativa ingenjörer
gjorde oss till ett av Sveriges mest framgångsrika
företag under 90-talets
telecom era. Det arvet i
kombination med de nya
Allgonbolagens strategiska
och strukturella erfarenheter, ska Allgon vårda
och använda sig av när
vi nu står inför ett nytt
teknikskifte.
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A F FÄ R S I D É
Allgongruppens bolag utvecklar, tillverkar och
säljer trådlösa produkter och system. Genom
att samla relevant kompetens i en företagsgrupp skapas ett erbjudande som gör det enkelt
att modernisera, effektivisera och digitalisera
verksamhet, samt öka dess konkurrenskraft.

ÖV E R G R I PA N D E M Å L
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.
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VÅ R H I S T O R I A
I slutet av 40-talet grundades ”Antennspecialisten”, det företag som över tio år
senare kom att bli känt som Allgon. Bolagets historia är smått fantastisk och till
största del en framgångssaga. Alla företag går upp och ned, det som dock verkar
ha legat till grund för att Allgon mestadels gick upp, var företagets förmåga att
anställa duktiga människor, gärna nyexaminerade, ge dem stort ansvar och chansen att utveckla sin kunskap till Allgons fördel. Det skapades en särskild energi, en
entreprenörsanda och en lust som genomsyrade företaget år efter år. Frågar du
tidigare anställda, Allgoniter om deras gamla arbetsplats så återkommer de ofta till
den speciella känsla som fanns inom Allgon. En mycket gedigen grund tycker vi och
ett recept på framgång som är viktig att vårda.

1947

1990-talet

Torbjörn och Veronica Cramner grundar ”Antennspecialisten” som sedan blir Allgon. Fokus ligger på antenner till
radio-apparater och bilantenner.

Allgon växte så att det knakade, dominerade mobiltelefonmarknaden och blev en riktig folkhemsaktie. Strax innan
milleniumskiftet producerade Allgon runt 100 miljoner
mobiltelefonantenner per år.

1951
Allgon flyttar från centrala Stockholm till förorten Åkersberga, där de stannar kvar till slutet av 90-talet.

2000

I slutet av 60-talet skiljde sig Torbjörn och Veronica
Cramner och delade på företaget. Torbjörn fortsatte under
namnet ”Allgon” och fokuserade huvudsakligen på HFantenner för radio. Veronica döpte sin del till ”Carant” vilket
var en förkortning av ”Car Antenna” som också reflekterade
företagets produktportfölj.

”Carant”, Veronica Cramners tidigare del av Allgon blev
uppköpt av Smarteq samtidigt som de också förvärvade en
del av Allgon, – Allgon Application. Carant och Allgon som
varit separerade i 30 år blev nu återförenade. Under den
här perioden var Allgon ett av de största antennföretagen
i världen. Då Kämpefamiljen sålt av sina aktiedelar i slutet
av 90-talet förändrades en hel del och genom att bolaget
var börsnoterat fanns intressenter på resterande delar av
Allgon som kunde slås samman med andra eller säljas.

1974

2002

1960

Allgon gick i konkurs. Man hade satsat mycket pengar på att
utveckla och bygga stora 25-meters HF-antenner. Dessa
användes för diplomatsamtal (under den här tiden fanns ju
inga satellittelefoner). Det var dock en ekonomisk chansning att bygga dessa bjässeantenner, vilket dessvärre inte
föll väl ut. Som räddare i nöden kom dock Hjalmar och Jonas
Kämpe och köpte företaget.

Säljs mobilantenndelen av Allgon till det amerikanska
företaget Centurion. De delar av Allgon som fanns kvar
efter det slogs först ihop med LGP Telecom, innan de 2004
såldes igen till ett annat amerikanskt bolag; Powerwave.

1989

2015

Allgon börsnoterades.

Ett nytt kapitel i Allgons historia börjar.

2005
Inget av varumärket Allgon finns kvar.
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VERKSAMHETEN
Under 2015 har Allgon koncernens verksamhet omfattat moderbolaget som ansvarar för koncerngemensamma
aktiviteter och antennverksamheten som bedrivs i det
helägda dotterbolaget Smarteq Wireless AB. Verksamheten
i Smarteq Wireless stöds av Smarteq Antennas Shanghai Co,
Ltd i Shanghai som ansvarar för koncernens produktion och
logistik i Asien.
I januari 2016 förvärvas Åkerströms och koncernen får då
två tydliga verksamheter, antenner och radiostyrnings produkter för industriellt bruk. För mer information om förvärvet av Åkerströms se sidan 15 och 16 samt Not K30.

Kort beskrivning av verksamheten
Allgons affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för
ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös
värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive,
M2M och Consumer. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Allgon har egna resurser för produktutveckling,
inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till
externa partners i Europa och Asien. Allgon har 15 medarbetare och marknadsbearbetningen sker genom upparbetade
försäljningskanaler globalt. Allgons B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North med Remium som Certified Adviser.

Affärsområden
Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden:
1. Automotive, affärsområdet omfattar alla fordonsrelaterade kunder. Förutom bilar och lastbilar ingår bussar,
arbetsmaskiner, spårvagnar och tåg i detta affärsområde.
2. M2M, machine to machine omfattar kunder som köper
produkter avsedda för att stödja kommunikation mellan
olika maskiner. Bra exempel är elmätare och laddstolpar
för elbilar.
3. Consumer, detta affärsområde omfattar produkter avsedda för att förbättra överföringshastigheten för trådlösa
internetuppkopplingar för privatkonsumenter.

Utvecklingen i affärsområdet Consumer har varit svag och
uppsatta omsättningsmål har inte uppnåtts så verksamheten överförs till M2M i samband med årsskiftet och kommenteras inte vidare nedan.
Automotive
De senaste åren har Volvo Lastvagnar varit den viktigaste
kunden men den affären avslutades i början av december
2015. Inför 2016 så är Scania och Bentley de viktigaste
kunderna inom detta affärsområde.
Inom bil och lastbilsindustrin går trenden för de europeiska
tillverkarna mer och mer mot standardiserade antenner
som kan tas direkt från hyllan och användas i ett antal olika
modeller. Allgons antenner är mer specialiserade, anpassade för ruggade miljöer och tillverkas i kortare serier. Denna
trend innebär att Allgons kunder framgent i huvudsak kommer att finnas i premiumbils segmentet (t.ex. Bentley) och
bland fordonstillverkare som tillverkar fordon som verkar i
krävande miljöer med höga krav på funktionalitet och hållbarhet, t ex skogsmaskiner, arbetsmaskiner och bussar.
Inom affärsområdet Automotive är ofta projekten kopplade
till utvecklingsuppdrag. Under året har två olika projekt
för Bentley drivits och resulterat i nya för Bentley speciellt
utvecklade antenner. Dessa antenner går i serieproduktion
under 2016.
I och med att Allgon genom åren genomfört ett antal framgångsrika utvecklingsprojekt bland annat för Volvo så finns
det nödvändiga kunnandet för att ta sig an mer specialiserade utvecklingsprojekt åt fordonsindustrin i organisationen.
M2M
Utvecklingen inom det som kallas Industrial Internet of
Things eller Industri 4,0 går rasande fort. Drivkraften att
kunna samla in, bearbeta och presentera data är stark.
Syftet är att använda informationsmaterialet till att effektivisera olika verksamheter. För att kunna göra detta på ett
effektivt sätt behöver maskiner vara trådlöst uppkopplade
mot enheter som kan samla ihop, bearbeta och distribu-

28

M2M &
Consumer

ALLGON AB
(PUBL.)

88

SMARTEQ ANTENNA
SHANGHAI CO, LTD

SMARTEQ
WIRELESS AB

Verksamhet omfattar moderbolaget, det helägda dotterbolaget Smarteq Wireless
AB vars verksamheten stöds av Smarteq Antennas Shanghai Co, Ltd i Shanghai.

Automotive

Omsättningen i MSEK 2015 för respektive affärsområden;
Automotive, M2M och Consumer.
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”En platt och enkel
organisation med fokus
på entreprenörskapet och
drivkraften framåt gör att
Allgongruppen kommer att
vara en intressant möjlighet för bolag som vill vara
med på resan och bidra.”
Johan Hårdén, CEO Allgon
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era data. Alla trådlösa enheter oavsett vad de gör behöver en
antenn.

testats på de tilltänkta kunderna och accept erhållits påbörjas
industrialiseringsprocessen.

Det för Allgon viktigaste området inom M2M är automatiserad mätar avläsning (AMR). De nya projekt som ligger närmast
i tid och som påbörjas 2016 är elmätare utrullningen i Norge
där Allgons partners vunnit betydande volymer. Leveranser
förväntas börja under det tredje kvartalet 2016.

Våra tillverkningspartners i Asien får räkna på projektet och
om det går att tillverka produkten till ett attraktivt pris tas
verktyg fram och insatsvarorna kvalificeras.

Sverige var tidigt ute med sin utrullning av elmätare och det
börja bli dags för uppgraderingar och utbyten vilket förväntas
ge betydande affärer under kommande år.
Andra områden inom M2M som kan växa till sig i betydelse
under de närmaste åren är laddstolpar för elbilar, belysning
och olika typer av kommunikation mellan bilar och infrastruktur. Utvecklingen inom M2M drivs av stora globala aktörer och
konkurrensen är hård. En viktig komponent är antennen som
möjliggör uppkopplingen mellan maskiner.

Försäljning
Allgons antenner säljs globalt och kunderna finns i 40 olika
länder. Försäljning sker både direkt och via distributörer. Inom
Automotive och AMR sker försäljningen direkt men för övriga
kunder används i huvudsak lokala distributörer.
För att utveckla försäljningen så har det länge varit ett önskemål att komma in på större europiska distributörer. Genom
det förvärv av Kathrein Aftermarket portföljen som tillträddes
i maj 2015 så har antalet distributörer med specialistkunskap
inom antennområdet ökat markant. Antenner är ett relativt
smalt område och förvärvet av Kathreins distributionsnätverk
bedöms vara en stor fördel för Allgon. Det långsiktiga målet är
att utveckla distributionsnätverket och därigenom sälja mer
Allgon antenner genom dessa distributörer.
Direktförsäljning bygger i regel på långa relationer eller på att
affären är så pass stor och komplicerad så att det inte finns affärsmässiga skäl att arbeta via distributör. Dessa affärer sköts
direkt från huvudkontoret i Kista.
På alla marknader där Allgon är verksamma finns det konkurrenter som har snarlika produkter. Eftersom antenners
funktion är beroende av ett antal fysikaliska grundprinciper är
det svårt att vara unik utan marknaden kännetecknas av låga
priser på produkter som säljs i stora volymer och som inte
har speciella kvalitetskrav. Det finns nischer i marknaden där
det är möjligt att få ett bättre pris för bra ruggade produkter
avsedda för specifika ändamål och det är här Allgon har sin
marknad.
Våra främsta konkurrenter är 2J Antennas, Hirschman,
Huber+Suhner, Panorama och Procom Danmark.

Produktförsörjning & tillverkning
Allgon tillämpar en outsourcad modell som förenklat innebär att ett marknadsbehov eller en produktidé som uppstår
och som bedöms vara värd en förstudie konceptualiseras på
utvecklingsavdelningen i Kista. När konceptet och prototyper

Allgon bedriver ingen produktion av större volymer utan
all produktion är utlagd. Den färdiga produkten och tillverkningsrutinerna kvalitetssäkras och därefter finns en ny
produkt klar för leverans.
Allgon har samarbetat med sina två produktionspartners
i Asien under lång tid så rutiner för hur nya produkter ska
hanteras från prototyp till serieleverans är väl inarbetade.

Nya produkter
Allgon lanserar kontinuerligt nya produkter i takt med att
marknadens efterfrågan förändras. Under 2015 var den
stora lanseringen AllDisc. AllDisc är en LTE antenn som kan
kombineras med GPS och Glonass. AllDisc familjen
(7 varianter) består av lågprofilantenner med robust design.
Antennerna finns som jordplans oberoende eller beroende
av jordplan vilket möjliggör enkel och flexibel installation.
Antennen är lämpad för M2M applikationer såsom fleetmanagement, spårning och smart metering. AllDisc har tagits
emot väl på marknaden.
Under 2016 planeras för en rad olika lanseringar. Allgon har
designat en FM antenn i LPCA familjen som fungerar utan
spröt vilket är unikt. LPCA familjen har en låg profil vilket gör
att den inte sticker upp från taket på fordonet där den monterats och således finns det inget spröt som kan brytas av
vid t.ex. arbete i skogen. Vidare så har vi tagit fram en ”Tube
Antenna” åt en kund på elmätarsidan. Antennen är nästan
tre meter hög och avsedd för kommunikation i svår terräng,
denna produkt innehåller också en hög grad av unicitet.

Kvalitet
Allgons medarbetare strävar alltid efter att vara proaktiva i
sitt arbete. Vi försöker att göra saker rätt första gången för
att säkerställa en hög kvalitet och låg miljöpåverkan i våra
processer, produkter och organisation. Vår höga kvalitet är
ett resultat av vårt strukturerade arbetssätt och den robusta
designen av våra produkter.
Allgon har varit en tier 1 leverantör till den globala fordonsindustrin i mer än fyrtio år, vilket innebär att bolaget har en
stor erfarenhet när det gäller att uppfylla höga kvalitets- och
miljökrav. Allgon har lång erfarenhet av, och goda kunskaper i,
att arbeta med PPAP, APQP, FMEA, MSA, IMDS, SPC, 8D och
EDI / Odette. Denna erfarenhet och kunskap tillämpas fullt
ut i båda våra affärsområden; M2M och Automotive.
Allgon är certifierat enligt de internationella standarderna
ISO / TS 16949 och ISO 14001. Ett grundligt dokumenterad
kvalitets- och miljöstyrningssystem (QEMS) är implementerat i hela organisationen och fungerar som en riktlinje för
all verksamhet inom företaget. Vi arbetar kontinuerligt med
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att förbättra våra QEMS och vårt sortiment. QEMS granskas
regelbundet av en auktoriserad tredje part för att se till att
alla krav i normerna uppfylls och att systemet kontinuerligt
förbättras.

Våra värderingar
Allgon koncernen utvecklar och säljer antenner på en global
marknad. Att verka globalt inom fordons- och telekomindustrin medför ett stort ansvar att arbeta med social och
ekonomisk hållbarhet, och att göra affärer på ett ansvarsfullt
sätt. Vi arbetar mycket med vårt varumärke och våra grundläggande värderingar. Långsiktighet, samarbete och medvetenhet ska genomsyra all vår verksamhet. Vi är övertygade
om att dessa värden bidrar till goda affärer och långsiktiga
relationer.
• Långsiktighet
Allgon är en koncern som arbetar med produktutveckling
vilket innebär stora investeringar från ägare och finansiärer.
Att våga vara långsiktiga och bedriva en ekonomiskt sund
verksamhet borgar för en på sikt framgångsrik verksamhet.
Våra produkter kommer sannolikt att vara på marknaden i tio
till femton år. Att ha ett långsiktigt tankesätt när det gäller
hållbarhet och förvaltning säkrar kund- och aktieägarvärde
över tiden.
• Samarbete
Allgon koncernen arbetar med produktutveckling och varaktiga koncept vilket ger oss förmånen att ha många viktiga
samarbeten och partners både inom offentliga och privata
organisationer, stora som små. Vi är noga med att upprätthålla positiva och respektfulla relationer med leverantörer,
konsulter, universitet och alla andra som vi kommer i kontakt
med i vår verksamhet.
• Medvetenhet
Alla våra affärsbeslut är medvetna, tydliga och långsiktiga. Vi
beaktar effekterna på samhället av våra handlingar.

AllDisc är en LTE antenn som lanserades 2015.

Alla Allgons partners ska känna sig trygga i det faktum att
företaget beter sig på ett professionellt korrekt sätt vid
alla tillfällen. En transaktion med Allgon ska genomsyras av
respekt och professionalism.
Allgon motsätter sig alla former av korruption och mutor.
Upphandling och inköp av varor, tjänster och leverantörer
ska alltid utföras på affärsmässiga villkor och i konkurrens
där det är motiverat. Gåvor, underhållning och resor ska
alltid hålla sig till gällande föreskrifter och alltid vara kommersiellt motiverade.

Våra medarbetare
Allgon vårdar sina anställdas integritet och jämlikhet. Varje
anställd ska känna sig trygga i att han eller hon kommer
att behandlas med respekt och rättvist. Företaget arbetar
aktivt med den enskilde medarbetarens möjligheter att
kombinera en karriär med familjeliv. Alla medarbetare ska
kunna känna sig stolta över företaget och fungera som verksamhetens främsta ambassadörer både under och utanför
arbetstid.
Allgon arbetar kontinuerligt med utbildning av sin personal
och under 2015 har insatser främst gjorts avseende försäljning och ekonomi.
Vid årsskiftet hade koncernen femton medarbetare varav
tretton i Kista, en i Kina och en i Holland. Av koncernens
anställda var fyra kvinnor.

Geografisk spridning av
viktigare distributörer.
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F Ö R VÄ R V S S T R AT E G I
Allgons framtida tillväxt förväntas ske såväl organiskt i
respektive bolag och genom företagsförvärv. Vår ambition är
att förvärva fler etablerade och utvecklingsbara företag som
verkar inom området trådlösa produkter och system för industriella miljöer. Målsättningen är att årligen förvärva ett eller
flera bolag. Därtill skall Allgon även utvärdera möjligheterna
till större strategiska förvärv.

de kriterier. Allgon arbetar med decentraliserad styrning
vilket innebär att varje bolag ska ansvara för, och bedriva
sin verksamhet i sin s.k. vertikal. Allgon eftersträvar inte synergier mellan bolagen utan arbetar genom samverkan och
tillhörighet till gruppen som verkar inom trådlösa produkter
och system. Detta är den gemensamma nämnaren för alla
bolag. Varje bolag skall behålla sin kompetens och särart.

Förvärven skall verka kompletterande inom ramen för Allgons vision men samtidigt skall bolagen bibehålla sitt DNA.

Samtliga förvärv i Allgon kommer att till övervägande delen
betalas med aktier och säljarna blir därigenom delägare i
Allgon AB (publ). För Allgon intressanta bolag utvecklar,
tillverkar och säljer hårdvara likväl som mjukvara. Bolagens
omsättning bör som minst vara 30 miljoner.

Allgon arbetar aktivt med att hitta nya förvärv. Arbetet
bedrivs både i det egna kontaktnätet men även genom M&A
partners. Processen kännetecknas av ett antal grundläggan-
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F Ö RVÄ RV
Under 2015 och i januari 2016 har Allgon koncernen genomfört dels ett förvärv av produkträttigheter och dels ett
förvärv av ett industriföretag med inriktning på trådlösa produkter. Nedan följer en kort beskrivning av verksamheterna

Kathrein Aftermarket
Allgons dotterbolag Smarteq Wireless AB förvärvade rättigheterna till Kathreins Aftermarkets verksamhet och tillträde
skedde den första maj 2015. Förvärvet innebar att Allgon
tog över försäljning om ca 15 MSEK på årsbasis. Förvärvet
innebar också att Smarteq 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 Allgon lämnat en bankgaranti till Kathrein.
Smarteq Wireless har under de senaste åren försökt att
etablera ett europeiskt nätverk av distributörer vilket visat
sig vara svårt. Genom affären med Kathrein så har Smarteq
fått tillgång till att antal nya distributörer som har ett uttalat
fokus på antennförsäljning. Strategin är att efter övertagandet av den befintliga affären successivt arbeta in Smarteqs
sortiment.
Vid årsskiftet kan konstateras att övertagandet av affären
utvecklats som planerat och att Smarteq accepterats som
leverantör hos de övertagna distributörerna som är positiva
till att tillsammans med Smarteq utveckla affären.

Åkerströms
På extra stämma den fjärde januari 2016 beslöts att förvärva Åkerströms Intressenter AB med dotterbolag.
Åkerströms är ett internationellt företag som utvecklar,
producerar, marknadsför och servar produkter och system
för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer,
portar och lok.
Koncernen består av moderbolaget Åkerströms Intressenter AB, dotterbolagen Åkerström Björbo AB och
Akerstroms RRC (Tianjin) Ltd i Kina. Det kinesiska bolaget
bildades 2011 och är en tillverkningsenhet.
Åkerström omsätter cirka 80 MSEK på årsbasis och
kunderna finns primärt i Sverige och i Östersjöområdet,
tillsammans ca 80 % av omsättningen. I och med att ett
uppgraderat produktsortiment lanserats under hösten
satsar bolaget även på expansion på marknader som Kina,
Tyskland och Turkiet. 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, Volvo för att nämna
några.
Verksamheten i Björbo drivs från egen fastighet med 45
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

Allgon tecknade 2015 avtal med Kathrein. Överst från vänster: Frank Ullman COO Kathrein, Christian Olsson EVP
Allgon, Michael Heise CEO Kathrein Automotive. Nederst från vänster: Anton Kathrein, CEO/Owner Kathrein, Johan
Hårdén CEO Allgon.
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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, lok etc.
Remotus sortimentet har uppdaterats och de första standardprodukterna är klara för leverans. Inom detta sortiment

vill kunderna ofta ha specialanpassningar av produkten
utifrån specifika behov. Anpassningarna utifrån kundernas
behov 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 och är baserad i Björbo.
Omsättningen mellan de olika delarna fördelar sig som Remotus 50 %, Sesam 25 % och Service & Reservdelar 25 %.

Allgon förvärvade Åkerströms, ett internationellt företag som utvecklar, producerar, marknadsför och servar produkter
och system för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok.
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GENOMFÖRDA UT VECKLINGSPROJEK T
För att illustrera bredden på de olika kundstyrda utvecklingsprojekten som Allgon genomfört under åren presenteras här
fyra olika projekt inom olika applikations områden.

Securitas Direct / Verisure

Bentley, inbyggt antennsystem för
satellitradio

Uppdraget för detta projekt var att säkra att alarmsignalen
trådlöst nådde larmcentralen. Applikationerna används
på många olika typer av platser där mottagningskvaliteten
varierar. Tanken att leverera ett larmsystem med en antenn
som fungerar överallt fungerade inte i verkligheten.

Bentley är en OEM-kund som Allgon har arbetat med under
många år. Bentleys krav på hög kvalitet och högprestanda
antenner i mindre volymer passar Allgons affärsmodell. De
premiumbilar som tillverkas av Bentley måste uppfylla de
högsta kraven på kommunikation och infotainment.

Allgon teamet arbetade tillsammans med kunden fram ett
koncept som bygger på ”från hyllan” produkter för olika områden och miljöer. Installationerna görs i industribyggnader,
butiker och privata hem så uppgiften var att se till att rätt
antenn var tillgänglig för alla tänkbara miljöer.

År 2014 nominerades Allgon till att utveckla den nya
SDARS-antennen för olika Bentley modeller. SDARS är det
mest använda systemet för satellitnavigering i USA med 23
miljoner användare varje dag. Av konstruktionstekniska och
designmässiga skäl döljs antennen inuti bilen och det är den
svåraste delen av projektet. SDARS-antenner är vanligtvis en
hajfena på taket av bilen.

Allgon utvecklade ett koncept som gjorde det möjligt för
Securitas / Verisure att välja mellan tre olika antenner som
täcker olika frekvenser beroende på hur täckningen på den
specifika platsen där larmet skulle installeras ser ut.

Allgons designteam började arbeta på den nya antennen och
efter månader av olika designer och tester nåddes en teknisk
lösning som uppfyllde specifikationerna. Lösningen kommer
att implementeras av Bentley under 2016. Kombinationen av
vår tekniska förmåga och det faktum att vi är en snabbrörlig
liten organisation möjliggjorde att vi framgångsrikt lyckades
slutföra projektet inom utsatt tid.

AMR
Allgon har arbetat inom AMR-segmentet sedan 2008 och har
levererat över en miljon av antenner för installation i olika
länder. 95% av de levererade volymerna har gått till Sverige,
Finland och Danmark. Hittills har vi inte fått en enda reklamation avseende dessa antenner. Affärerna inom detta område
består dels av långsiktiga projektbaserade utrullningar och
dels av löpande kompletterings och underhålls leveranser.
Allgon har erfarenhet och högkvalitativa produkter för detta
marknadssegment där den stora utmaningen är att optimera
kundens antennbehov samtidigt som långsiktiga leveransplaner uppfylls med bibehållen kvalitet.

Skogsmaskiner
Problemet som presenterades för Allgon av Skogforsk
(ett svenskt institut för skogs anknuten forskning) var att
förbättra förutsättningarna för kommunikation till och från
tunga fordon som arbetar i avlägsna skogsområden med dålig anslutning. Allgon teamet insåg att antennen som skulle
utvecklas behövde en låg profil och flexibla konfigurationer.
Samarbetet med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm) och Vinnova ledde fram till att Allgon utvecklade
antennen LPCA. Denna antenn är oöverträffad eftersom
den har flera antennfunktioner och den mekaniska konstruktionen gör att den inte kan skadas av träd och grenar
som lätt kan skära av vanliga antennspröt som hittills har
varit den bästa lösningen för att lösa kommunikationsproblem i svår terräng.
Bland de kunder som har valt Allgons lågprofillösningar
är John Deere, Komatsu Forest, Ponsse och Ecolog för att
nämna några.
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AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLL ANDEN
Aktiekapitalet

Allgonaktien är listad på Nasdaq OMX First North sedan den
14 februari 2005. Dessförinnan var aktien noterad på NGM
listan sedan den 2 maj 2000.

Allgons aktiekapital uppgick per 2015-12-31 till
44,1 MSEK, fördelat på 440 744 675 B-aktier med
kvotvärde 0,10.

Kursutveckling
Aktieägare

Allgons aktie steg med 40 % under 2015 från 0,15 kr till 0,21
kr vid årsskiftet. Aktiens högsta respektive lägsta stängningskurs var 0,29 kr respektive 0,13 kr.

Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick antalet aktieägare till
1 827, vilket är fler än föregående år då det fanns 1 717
aktieägare.

Börsvärde

Allgons största ägare är Tibia Konsult AB som svarar för
29,6 % av kapitalet och rösterna. Smarteqs tio största
ägare innehar aktier som motsvarar 77,9 % av kapitalet och
rösterna.

Allgons totala börsvärde var 92,6 MSEK vid utgången av
2015 att jämföra med 66,1 MSEK vid årets början.

Omsättning
Ägarförändring 2016

Under 2015 omsattes 114,6 (112,3) miljoner Allgon aktier,
motsvarande ett värde av 23,9 (28,9) MSEK.

I samband med förvärvet av Åkerströms Intressenter i början av 2016 erlades likviden i huvudsak genom nyemitterade aktier. Efter genomförd emission äger Verdane Capital
VI K/S och Verdane Capital VI B K/S 32,66 % respektive
10,89 % av Allgon.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ges för
verksamhetsåret 2015.

ALLGONAKTIEN
DATA PER AKTIE

2015

2014

2013

2012

Omsättning per aktie, kr*

0,26

0,20

0,14

0,21

2011

0,33

Resultat per aktie, kr*

0,02

0,01

-0,02

-0,04

-0,04

Eget kapital per aktie, kr

0,07

0,05

0,04

0,02

0,00

Substansvärde per aktie, kr

0,07

0,05

0,04

0,01

0,00

Genomsnittligt antal aktier, 1 000-tal

440 745

440 745

381 979

235 064

176 298

Antal aktier vid årets utgång, 1 000-tal

440 745

440 745

440 745

264 447

176 298

Aktiekurs vid årets slut, kr

0,21

0,15

0,27

0,18

0,27

Börsvärde vid årets slut, mkr

92,6

66,1

119

47

48

10,33

12,65

Neg

Neg

Neg

P/E-tal, ggr
Direktavkastning, %

10%

8%

Neg

Neg

Neg

Kurs/eget kapital, %

311

318

766

1255

10 769

* Beräknat på genomsnittligt antal aktier
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FÖRDELNING TOTALT INNEHAV PER ÄGARE

ALLGONS 10 STÖRSTA ÄGARE PER 2015-12-31

Innehav, antal aktier

Ägare

Antal
aktieägare

Antal
B-aktier

Tibia Konsult AB

B-Aktier

Procent av

Röstetal 1

kapital och röster

130 506 405

29,61%

91 414 026

20,74%

1-500

312

59 801

501-1000

161

132 756

1001-5000

436

1 274 412

Bo Lengholt & bolag

27 000 000

6,13%

5001-10000

222

1 832 047

TAMT AB

23 165 815

5,26%

10001-15000

95

1 235 646

Jan Robert Pärsson

22 050 000

5,00%

15001-20000

88

1 637 658

Yngve Andersson

17 000 000

3,86%

513

434 572 355

Skånska Kredit AB

13 000 000

2,95%

1 827

440 744 675

Försäkringsaktiebolaget,
Avanza Pension

10 233 992

2,32%

Nordnet Pensionsförsäkringar AB

8 783 548

1,99%

Ulf B Jacobsson

5 027 210

1,14%

343 153 786

77,86%

97 590 889

22,14%

440 744 675

100,00%

20001-

Svenska Handelsbanken SA

Summa 10 största ägare
Övriga
TOTALT

20

ÅRSREDOVISNING 2015

BOL AGSST YRNING
Allgon AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i
Stockholm, Sverige. Allgon är listat på First North vid Nasdaq
i Stockholm och lyder under den svenska aktiebolagslagen
samt First North regelverk. Allgon tillämpar inte svensk kod
för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om
bolagsstyrningsrapport, eftersom First North inte definieras
som en reglerad marknad och dessa regler därmed inte är
tillämpningsbara.

Styrning och kontroll
Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheten i Allgon
AB med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och den av årsstämman valda externa revisorn. Ansvaret tar sin utgångspunkt
i aktiebolagslagen, bolagsordningen, First Norths regelverk
samt interna arbetsordningar och instruktioner. Dessa tillämpas och följs upp med hjälp av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och
hålls i Stockholm. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast
sex veckor och senast två veckor före stämman. Aktieägare
som vill delta på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i aktieboken senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16:00 den
dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare som inte
kan delta personligen får företrädas av ombud med fullmakt.
Bolaget tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om
bolagsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser
eller, såvitt är känt för bolaget, aktieägaravtal. Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många
röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Årsstämma 2015
Årsstämma hölls den 6 maj 2015 i Stockholm. På årsstämman deltog ägare representerande 40 procent av rösterna.
På stämman beslutades bland annat: Att balanserade
vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning. Att
arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat jämfört
med föregående år och utgå med totalt 500 000 kronor varav
styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och övriga

ledamöter ska erhålla 100 000 kronor vardera. Arvode
till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Om omval
av Christer Palm, Claes Beckman och Patrik Bluhme samt
nyval av Anders Björkman. Yngve Andersson avböjde omval.
Christer Palm valdes till styrelseordförande. Att utse Ernst
& Young AB till revisor, med Per Hedström som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman 2015
till slutet av årsstämman 2016. Att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman
2016. Att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
Stämman beslöt att fram till nästa årsstämma bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om;
nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller
emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/
eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall också kunna
fatta beslut om vilket belopp som skall betalas för varje ny
aktie innan teckningstiden börjar löpa. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär
att antalet B-aktier totalt ökar med maximalt 50 000 000,
vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna
uppgående till ca 9,7 procent om incitamentsprogrammet
2013, beslutat av årsstämman den 22 april 2013, utnyttjas
till fullo.

Valberedning
Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under
tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets
största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare
som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon
av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att
utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna
valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten
övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har
det största aktie-innehavet.
Valberedningens ledamöter skall inte bestå av styrelseledamöter eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören
eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning
skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras
senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall
inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra
de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för
bolagsstyrning.
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Styrelsen

Utvärdering av styrelsens arbete

Enligt beslut av bolagsstämman ska styrelsen bestå av fyra
ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman den 5 maj 2015 beslutade att för tiden intill nästa
årsstämma, omvälja Christer Palm, Claes Beckman och Patrik
Bluhme samt välja Anders Björkman till ny styrelseledamot.
Yngve Andersson avböjde omval. Christer Palm valdes till
styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande har ansvarat för utvärdering av
styrelsens arbete genom kontakt med de individuella
ledamöterna och har tillsett att valberedningen fått ta del
av bedömningarna.

Ersättning till styrelsen

Styrelsen har fastställt en arbetsordning, en instruktion för
ekonomisk rapportering och en instruktion till verkställande
direktören. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, de ärenden som ska behandlas vid varje styrelsemöte samt ärenden som behandlas vid särskilt tillfälle
under året.

Årsstämman 2015 beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat jämfört med föregående år och
utgå med totalt 500 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter ska
erhålla 100 000 kronor vardera. För styrelsearvode som
är utbetalt under räkenskapsåret 2015, se tabell nedan och
not 11 i Årsredovisningen 2015.

Utskott

Koncernledningen

Styrelsen har inte under 2015 arbetat i några utskott utan
hanterar de frågor som skulle hanteras av till exempel ett ersättnings-, revisions- eller risk- och regelefterlevnadsutskott i
samband med ordinarie styrelsearbete.

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för
verksamheten inom Allgon koncernen i enlighet med den
strategi och de långsiktiga målsättningar som fastställts av
styrelsen för Allgon AB.

Styrelsens arbete under 2015

Verkställande direktören samlar regelbundet övriga
ledande befattningshavare för att diskutera affärsläget och
andra operativa frågor

Antalet styrelsemöten under 2015 uppgick till tio varav tre
var per capsulam. Verkställande direktör, Johan Hårdén, var
inte ledamot av styrelsen utan agerade som föredragande.
Johan Hårdén deltog på samtliga styrelsemöten. Utöver
den löpande verksamheten har frågor avseende förvärv av
Kathreins Aftermarket affär och Åkerströms diskuterats.
Ordföranden har lett styrelsens arbete och har haft en kontinuerlig kontakt och dialog med verkställande direktören.
Styrelsen har vid ett tillfälle träffat revisorerna och fått del
av deras synpunkter på bolagets finansiella rapportering och
interna kontroll. Vid styrelsens sammanträden under 2015
har protokoll förts av bolagets CFO. Protokollen justeras av
ordföranden, samt en av styrelsens ledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Ersättning till verkställande direktör och övriga personer
i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den
rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till
individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål och
ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning

STYRELSE 2015
Funktion

Invald

Oberoende

Närvaro

Arvode

Ordförande avgående

2009

Ja

4 av 4

100

Ordförande tillträdande

2009

Ja

9 av 10

133

Claes Beckman

Ledamot

2014

Ja

10 av 10

100

Patrik Bluhme

Ledamot

2014

Ja

10 av 10

100

Anders Björkman

Ledamot

2015

Ja

5 av 6

67

Yngve Andersson
Christer Palm

Yngve Andersson avböjde omval på årsstämman den 6 maj 2015			
Anders Björkman valdes in i styrelsen på årsstämman den 6 maj 2015
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av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga tolv
månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda,
om inte särskilda skäl motiverar något annat. Styrelsen får
frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det. Ersättning till verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare framgår av not 11 i
Årsredovisningen 2015.

valde revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserad
revisor Per Hedström som huvudansvarig revisor. Bolagets
externa revisorer var närvarande vid ett (ett) styrelsesammanträde. Utöver revisionen har Ernst & Young bistått
bolaget i diskussioner avseende förvärv. Arvode till revisorn
ska enligt stämmobeslut utgå enligt godkänd räkning. Den
ersättning som utgick till revisorerna för räkenskapsåret
2015 framgår av not 9 i Årsredovisningen 2015.

Utvärdering av verkställande direktör

Uppföljning och intern kontroll

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens
arbete. Denna fråga behandlas särskilt på ett styrelsemöte
per år, där ingen från koncernledningen närvarar.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets uppföljning och interna kontroll och har delegerat den löpande
förvaltningen av bolagets angelägenheter till den verkställande direktören i en instruktion till denne. Firman tecknas
av styrelsen eller två i förening av styrelsens ledamöter.
Verkställande direktören tecknar ensam, i enlighet med
aktiebolagslagen, bolagets firma i löpande förvaltningsärenden. Basen för intern kontroll utgörs av kontrollmiljön, som
består av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder samt koncernens företagskultur och affärsetik.

Revision
Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år.
Allgon AB ska enligt bolagsordningen ha lägst en och högst
två revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor och, i
förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad
revisor eller registrerat revisionsbolag. Årsstämman 2015
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LEDNING

Johan Hårdén
CEO
Född 1976. Anställd 2011
Aktieinnehav I Allgon AB: 1 555 416
Optioner: 8 800 000
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i
Töre Service Center AB, Styrelseledamot Smarteq Wireless AB, Åkerströms
Björbo AB, suppleant i Hotelpocket AB

Sten Hildemar
CFO
Född 1962, anställd 2014
Aktieinnehav I Allgon AB: 0
Optioner: 0
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i
Recapital AB och Tenkob Invest AB

Christian Olsson
VP & COO
Född 1973, anställd 2011
Aktieinnehav I Allgon AB: 166 666
Optioner: 8 800 000
Övriga uppdrag: Styrelseledamot
Smarteq Wireless AB, Åkerströms
Björbo AB

24

ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSE

Christer Palm
Styrelsens ordförande
Född 1947. Invald 2009.
Styrelseordförande i RefomTech AB och
CH Palm AB. Styrelseledamot i Translink
AB. Senior Advisor för FKG.
Aktieinnehav i Allgon AB inkl. bolag:
1 871 666

Claes Beckman
Styrelseledamot
Född 1962. Invald 2014.
Claes Beckman är professor inom
Antennsystem vid Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) samt föreståndare
för centret för trådlösa system ”Wireless@kth”, vid KTH. Styrelseledamot i
Utvecklingsavdelningen AB, och Claes
Beckman Consulting AB.
Aktieinnehav i Allgon AB: 500 000

Patrik Bluhme
Styrelseledamot
Född 1962. Invald 2014.
Patrik Bluhme har inga andra styrelseuppdrag.
Aktieinnehav i Allgon AB: 60 000

Anders Björkman
Styrelseledamot
Född 1959. Invald 2015.
Anders Björkman är VD för OnePhone
Holding AB och BT OnePhone Ltd.
Styrelseordförande i LevUpp AB.
Aktieinnehav i Allgon AB: 150 000

Per Nordlander
Styrelseledamot
Född 1967. Invald 2016.
Partner på Verdane Capital Advisors.
Styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget
Skandia, BEWI Group och Scanacon.
Aktieinnehav i Allgon AB: 0

Göran Strandberg
Styrelseledamot
Född 1959. Invald 2016.
Partner på Verdane Capital Advisors.
Styrelseordförande i Maingate Enterprise Solutions AB, Holmgren Group AB
samt Holmgrens Bil AB. Styrelseledamot i Movimento AB.
Aktieinnehav i Allgon AB: 0
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Allgon AB (publ.),
organisationsnummer 556387-9955, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret
2015-01-01 till 2015-12-31. Uppgifter inom parantes avser
föregående år. Samtliga belopp anges i tusental svenska
kronor (TSEK) om inget annat anges. Allgons aktie är listad på
Nasdaq OMX First North.

Verksamhet och struktur
Allgon AB (publ.) med dess dotterföretag (”Koncernen” eller
Allgon koncernen).
Allgon koncernens affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en
trådlös värld. De prioriterade marknadsområdena är Automotive, M2M och Consumer. Verksamheten är fokuserad på
försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och
eftermarknaden. Allgon har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak
utlagd till externa partners i Europa och Asien.

Affärsområden
VERKSAMHETEN ÄR UPPDELAD I TRE
AFFÄRSOMRÅDEN
1. Automotive, affärsområdet omfattar alla fordonsrelaterade kunder. Förutom bilar och lastbilar ingår bussar, arbetsmaskiner, spårvagnar och tåg i detta affärsområde.
2. M2M, machine to machine omfattar kunder som köper
produkter avsedda för att stödja kommunikation mellan olika
maskiner. Till exempel elmätare och laddstolpar för elbilar.
3. Consumer, detta affärsområde omfattar produkter
avsedda för att förbättra överföringshastigheten för trådlösa
internet uppkopplingar för privatkonsumenter.
Utvecklingen i affärsområdet Consumer har varit svag och
uppsatta omsättningsmål har inte uppnåtts så verksamheten
överförs till affärsområdet M2M i samband med årsskiftet
och kommenteras inte vidare nedan.

Produktsortiment
I produktsortimentet finns ett antal olika huvudkategorier
såsom multifunktionsantenner, antenner avsedda för M2M
applikationer, GPS antenner och riktantenner för att nämna
några. Allgon har även ett brett sortiment av fästen och spröt.
De mest framgångsrika produkterna finns inom kategorin
multifunktionsantenner där en antenn täcker flera funktioner
som t.ex. LTE (4G), WiFi och GPS.
Produkterna Smartdisc och den nyligen lanserade AllDisc är
bra exempel på robusta högkvalitativa antenner från Allgon.

Före 2015 bestod produktportföljen endast av egen utvecklade produkter men genom förvärvet av rättigheterna till
Kathrein Aftermarket produkterna så ingår även dessa numer
i sortimentet. Under 2015 har även ett försök gjorts att ta in
ett fåtal utvalda antenner från en av våra produktionspartners
i Kina i syfte att snabbt täcka luckor i det egna sortimentet.
Dessa produkter kvalitetssäkras precis på samma sätt som våra
egenutvecklade produkter.

Produktutveckling
Produktutvecklingen är en viktig del i Allgons DNA. Utvecklingen av nya produkter görs dels för att utveckla den egna
produktportföljen men även på beställning från kunder med
speciella behov som inte kan tillgodoses med standardprodukter. Koncernens samlade utgifter under året för forskning och
utveckling uppgick till 3,0 (3,5) MSEK varav 0,8 (1,0) MSEK
aktiverats och resterande del kostnadsförts.
Allgon har en strukturerad process för produktutvecklingen
och hela utvecklingsteamet består av seniora ingenjörer. Bredden och kompetensen i Allgons produktutveckling styrks av att
vi framgångsrikt genomfört utvecklingsprojekt åt bl.a. Volvo
Lastvagnar och Bentley samt att vi har pågående samarbeten
med KTH Wireless.
Under 2016 kommer ett antal nya produkter och uppgraderingar att presenteras för marknaden som befäster Allgons
position som en ledande innovatör på antennmarknaden.
Bland annat lanseras en lågprofilantenn för AM/FM utan spröt
avsedd för miljöer där ingenting skall sticka upp från fordonet
t.ex. skogsmaskiner.
Allgon bedriver tillsammans med Vinnova och KTH ett projekt
för hur framtidens bussantenn skall se ut och vilka behov som
behöver framtidssäkras. Målsättningen är att ett färdigt produktkoncept skall finnas klart under 2016.

Patent & varumärken
Allgon koncernen arbetar aktivt med att stärka sin position
via patent där så är möjligt. Allgon äger varumärkena Allgon,
Carant och Smarteq.

Produktförsörjning och tillverkning
Allgon tillämpar en outsourcad modell som förenklat innebär att ett marknadsbehov eller en produktidé som uppstår
och som bedöms vara värd en förstudie konceptualiseras på
utvecklingsavdelningen i Kista. När konceptet och prototyper
testats på de tilltänkta kunderna och accept erhållits påbörjas
industrialiseringsprocessen.
Våra tillverkningspartners i Asien får räkna på projektet och om
det går att tillverka produkten till ett attraktivt pris tas verktyg
fram och insatsvarorna kvalificeras.
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Allgon bedriver ingen produktion utan all produktion är
utlagd. Den färdiga produkten och tillverkningsrutinerna
kvalitetssäkras och därefter finns en ny produkt klar för
leverans.
Allgon har samarbetat med sina två huvudsakliga produktionspartners i Asien under lång tid så rutiner för hur nya
produkter ska hanteras från prototyp till serieleverans är
väl inarbetade.
När produkterna är klara för serieproduktion så ingår de i
det normala varuflödet från Asien. De färdiga produkterna
lagras hos Allgons logistikpartner i närheten av Arlanda
flygplats klara för leverans till kund. Kathrein produkterna
tillverkas i Tyskland och lagras även de vid Arlanda.

Legal struktur
Bolaget hade per den 31 december 2015, 1827 ägare fördelat på 440 744 675 aktier. Den största ägaren är Tibia
Konsult AB med 131 506 405 aktier (29,61 %). I tabellen
på sidan 20 redovisas Allgons 10 största ägare. Vid sidan
av Tibia Konsult AB så är den enda ägaren med ett innehav
överstigande 10 % av samtliga aktier och röster Svenska
Handelsbanken SA.
Allgon AB (Publ.) har två helägda dotterföretag, Smarteq
Wireless AB och Smarteq Antennas Shanghai Co, Ltd.

Vid slutet av verksamhetsåret hade koncernen 15 (15) medarbetare. Av dessa var 12 (12) anställda i dotterbolaget Smarteq
Wireless AB och tre inhyrda på långa konsultavtal. Av medarbetarna var 11 (11) män och 4 (4) kvinnor.

Ersättning till ledande befattningshavare
Löner, ersättningar och andra förmåner till styrelse, VD och
övriga ledande befattningshavare redovisas i Not 11.
Styrelsen har inte inrättat något ersättningsutskott utan beslutar
om anställningsvillkor och ersättning till verkställande direktör.
Verkställande direktör beslutar om ersättning till övriga ledande
befattningshavare. Endast verkställande direktör äger rätt till ett
avgångsvederlag. Avgångsvederlaget avser 6 månadslöner. Det
finns inga övriga avtal mellan bolaget och verkställande direktör
eller övriga ledande befattningshavare om förmåner efter det att
uppdraget avslutats.
Anställningsavtalet för bolagets verkställande direktör Johan
Hårdén är i dess nuvarande form ett tillsvidareavtal från 201101-01. Johan Hårdén uppbär en fast månatlig lön, sedvanliga
pensionspremier och omfattas av ett bonusprogram. Anställningsavtalet löper med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Till verkställande direktören har under året utgått lön och
ersättningar med 1490 TSEK (1180) samt pensionskostnader
293 TSEK (298). Bonus för 2015 uppgår till 279 TSEK.

Incitamentsprogram för ledande
befattningshavare

ALLGON AB
(PUBL.)

SMARTEQ ANTENNA
SHANGHAI CO, LTD

Personal

SMARTEQ
WIRELESS AB

Miljö och hållbarhet
Allgons medarbetare ska ha hög kompetens och kommersiellt driv men även stå för samma värderingar som
bolaget har. Bolaget ska i all verksamhet minimera och
reducera inverkan på miljön samt att vid val mellan olika
alternativ beakta beslutens miljökonsekvenser.
Allgon är certifierat enligt de internationella standarderna
ISO / TS 16949 och ISO 14001. Ett grundligt dokumenterad kvalitets- och miljöstyrningssystem (QEMS) är
implementerat i hela organisationen och fungerar som en
riktlinje för all verksamhet inom företaget. Allgon arbetar
kontinuerligt med att förbättra våra QEMS och vårt sortiment. QEMS granskas regelbundet av en auktoriserad
tredje part för att se till att alla krav i normerna uppfylls
och att systemet kontinuerligt förbättras.

Myndighetstillstånd
Allgons verksamhet är inte tillstånds- eller anmälningspliktig.

Ett optionsprogram ställdes ut till bolagets VD och ytterligare
två ledande befattningshavare efter beslut på bolagsstämma
2013. I programmet som löper på tre år tecknades 26 400 000
optioner att förvärva aktier i bolaget. Varje teckningsoption
ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning
enligt en teckningskurs om 0,23 kronor styck. Förvärvspriset för
respektive teckningsoption motsvarade marknadsvärdet enligt
Black & Scholes värderingsmodell. Optionsrätten får utnyttjas
mellan 13 maj och 31 maj 2016. Fullt utnyttjande av de emitterade teckningsoptionerna ger en utspädningseffekt av cirka 5
procent på röster och kapital i bolaget.

Väsentliga händelser under perioden
Allgon AB´s dotterföretag 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 € (3,2 MSEK).
Resterande belopp skall erläggas den sista april 2016 med
300 000 € (2,8 MSEK) och den sista april 2017 med (2,3 MSEK),
beräknat till en valutakurs om 9,25 €.
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På årsstämman valdes Anders Björkman in i styrelsen. Yngve
Andersson avböjde omval och Christer Palm utsågs till ny
ordförande.
Den 30 november offentliggjordes förvärvet av Åkerströms.
Leveranserna till Volvo Lastvagnar avslutades under december 2015. Allgon kvarstår som leverantör till Volvo koncernen avseende bussar och arbetsmaskiner. Utfasningen löpte
friktionsfritt och Volvo förvärvade restlagret.
2015 var det resultatmässigt bästa året i Allgon koncernens
historia med ett resultat efter skatt om 9,0 MSEK. Omsättningen uppgick till 115,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens
utgång
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. Dessutom erlades 301 TSEK kontant.
Åkerströms tillträds den tolfte januari, se Not 30.
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 och till ny VD
för Allgon Asia utses Christian Olsson.

IFRS och RFR2
Årsredovisningen 2015 är den första finansiella rapport 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. Förklaringar till
övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper
till IFRS och vilka effekter omräkningen av resultat- och
balansräkningar har haft på 2014 redogörs för separat i Not
5. Moderbolaget redovisar nu enligt RFR2.

Koncernen resultat
Koncernens nettoomsättning under 2015 ökade med 37
procent jämfört med föregående år och uppgick till 115,2
(86,1) MSEK. Förändringen är främst hänförlig till förvärvet
av Kathrein Aftermarket och Volvo Lastvagnar som ökade
volymerna avsevärt inför utfasningen.
Rörelsens kostnader under 2015 uppgick till 94,7 (77,5)
MSEK. Den största kostnadsposten, Råvaror och förnödenheter har ökat från 52,5 MSEK 2014 till 63,6 MSEK 2015
beroende på kraftigt ökad omsättning. Övriga externa kostnader och personalkostnaderna ligger i stort sätt på samma
nivå som föregående år.

Avskrivningar och nedskrivningar på Volvo plattformen har
belastat resultatet med 9,6 (1,2) MSEK. Plattformen bedöms
inte efterfrågas på marknaden framgent varför det bokförda
värdet skrivits ned till noll. Produkträttigheterna avseende
Kathrein Aftermarket har skrivits av med 1,0 (0,0) MSEK.
Årets av och nedskrivningar uppgår till 12,2 (3,4) MSEK.
Rörelseresultatet för året uppgick till 9,3 (5,8) MSEK och
årets resultat till 9,0 (5,2) MSEK varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 9,0 (5,2) MSEK. Årets totalresultat
uppgick till 9,0 (5,3) MSEK varav hänförligt till moderbolagets
aktieägare var 9,0 (5,3) MSEK.
Årets resultat är det bästa i bolagets historia trots kraftiga
nedskrivningar av Volvo plattformen. Resultatet visar att
Allgons affärsmodell är skalbar fullt ut och att kostnaden för
att lägga på ytterligare omsättning är marginell.

Kassaflöde
Koncernens disponibla likvida medel inklusive checkräkningskredit uppgick per den 31 december till 32,0 (15,4) MSEK,
varav outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick till 6,5
(11,5) MSEK. Bolaget har per rapportdatum inga räntebärande skulder. Kassaflödet från den löpande verksamheten, före
förändring av rörelsekapitalet, har under året varit positivt
21,2 (8,6) MSEK och efter förändring av rörelsekapitalet 26,7
(20,1) MSEK. Årets totala kassaflöde uppgick till 21,6 (2,8)
MSEK.

Finansiell ställning
Kassalikviditeten, omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till korta skulder, var 140 (57) procent vid utgången
av året. Likvida medel vid årets slut uppgick till 25,5 (3,9)
MSEK.

Investeringar
Årets investeringar uppgick till 9,5 (1,5) MSEK. Av årets
investeringar avsåg 0,8 (1,0) MSEK aktivering av utvecklingskostnader och 0,4 (0,0) MSEK investeringar i programlicenser. Investeringen i produkträttigheter avseende Kathrein
Aftermarket uppgick till 8,4 (0,0) MSEK. Årets investeringar i
materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,7 (0,5) MSEK.
Per den 31 december uppgick de aktiverade utvecklingskostnadernas nettobokförda värde till 2,7 (12,1) MSEK. Vidare
innehåller de immateriella tillgångarna programvarulicenser
till ett nettobokfört värde av 0,6 (0,3) MSEK. Det nettobokförda värdet avseende rättigheterna till Kathreins Aftermarketprodukter uppgick vid rapporttillfället till 7,2 (0,0) MSEK.

Moderbolagets resultat
Moderbolaget Allgon AB (publ.) bedriver verksamhet i form av
koncernledning. Balansomslutningen uppgick till 55,7 (54,8)
MSEK. Inga investeringar har gjorts under perioden. Moderbolaget har under 2016 fakturerat dotterbolaget Smarteq
Wireless 3,5 (2,2) MSEK för utförda tjänster.
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Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
0,1 (5,3) MSEK. Årets totala kassaflöde uppgick till 0,1 (0,0)
MSEK.
Likvida medel vid årets slut uppgick till 0,2 (0,0) MSEK och
det egna kapitalet till 54,1 (52,9) MSEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Om någon av nedan beskrivna risker skulle materialiseras kan
det innebära omfattande negativa effekter på koncernens
verksamhet, resultat, finansiella ställning och utsikter.
RISKER RELATERADE TILL KONCERNENS PARTNERS
Allgon koncernen är beroende av, och kommer fortsätta att
vara beroende av, samarbeten med olika samarbetspartners
för att producera, marknadsföra och sälja sina nuvarande
produkter och utveckla framtida produkter. Koncernens affär
är därmed till stor del beroende av utomstående partners.
Framför allt våra produktionspartners i Asien och Tyskland.
Om dessa partners inte fullföljer sina skyldigheter enligt avtal
eller om kvaliteten i levererade produkter är otillräcklig kan
omsättning och vinst påverkas negativt.
RISKER RELATERADE TILL UTVECKLING
AV NYA PRODUKTER
För att upprätthålla konkurrenskraft och kunna erbjuda
kunderna ett relevant produktsortiment utvecklar Allgon
ständigt nya produkter. Om Allgon misslyckas med att skapa
relevanta produkter som möter den snabba utvecklingen
inom trådlös kommunikation kommer koncernen snabbt att
tappa marknadsandelar och intäkter. Det finns dock ingen
garanti för att Koncernen kommer att vara framgångsrik
i utvecklingen av nya produkter, eller att en ny produkt
marknadslanseras som förväntat, eller över huvud taget. Ett
misslyckande med att utveckla nya produkter kan orsakas
av flera faktorer. En faktor är att den relevanta produkten
inte innehåller de önskade kvaliteterna eller egenskaperna.
En annan faktor är att den relevanta produkten är för dyr att
producera och sälja. Följaktligen finns det en risk att Koncernen allokerar signifikanta resurser i tidskrävande och dyra
utvecklingsprojekt utan att ha en fördel av det.

risken att kunden byter leverantör. Kunden kan också ha rätt till
kompensation om Koncernen är oförmögen att leverera utifrån
sina åtaganden.
RISK RELATERAD TILL IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Koncernens framgång är till stor del beroende av dess förmåga
att uppnå och behålla skydd för sina immateriella rättigheter,
inklusive patent, för nuvarande och framtida produkter. Det
finns en risk att Koncernen inte erhåller patent eller andra
immateriella rättigheter för sina framtida innovationer. Därtill
är patent endast giltiga under en begränsad tidsperiod och det
finns en risk att Koncernens nuvarande och framtida immateriella rättigheter inte utgör ett fullgott skydd. De produkter som
Koncernen utvecklar kan utgöra intrång i patent som ägs och
kontrolleras av utomstående parter. Om Koncernen tvingas in i
rättsliga förfaranden beträffande rätten till ett patent kan kostnaderna för sådana förfaranden bli betydande och Koncernen
kan även förlora saken vilket skulle kunna resultera i att skyddet
för en eller flera av Koncernens produkter upphör, eller innebära en förpliktelse att betala betydande skadestånd. Koncernen är även beroende av know-how och affärshemligheter och
försöker skydda sådan information genom sekretessavtal med
sina anställda, konsulter och andra partners. Det är dock inte
möjligt att fullt ut skydda Koncernen mot otillåtet avslöjande av
information och det finns en risk att konkurrenter får tillgång till
och använder know-how och att affärshemligheter utvecklade
av Koncernen skadas.
KONKURRENS
Koncernen verkar på en konkurrensutsatt marknad. Koncernens framtida möjligheter att konkurrera är, bland annat,
beroende på bolagets och dess konkurrenters finansiella
resurser, marknadsföring och produktutveckling. Dessutom har
flera av Koncernens konkurrenter större finansiella resurser än
Koncernen vilket skulle kunna resultera i konkurrensfördelar
för dessa aktörer. Det finns även en risk att Koncernen inte kan
reagera tillräckligt snabbt på ageranden från konkurrenter och
på existerande och framtida marknadsbehov. Ökad konkurrens
från befintliga och nya marknadsaktörer, liksom försämrade
konkurrensmöjligheter kan resultera i minskad försäljning och
mindre marknadsandelar.

FÖRSÄLJNINGSRELATERAD RISK
Det är svårt att förutse marknadens mottagande av en ny
produkt. Även om kvaliteten hos en ny produkt är bra och den
säljs till ett konkurrensmässigt pris finns det ingen garanti för
att det blir en framgångsrik försäljning.

FINANSIELLA RISKER
Allgon koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika finansiella risker däribland kreditrisk, marknadsrisker såsom
valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Koncernens ledning och
styrelse arbetar aktivt för att minimera dessa risker.

PRODUKTIONSSTÖRNINGAR
Produktionen av Koncernens produkter utförs av utomstående partners i Asien och Tyskland. Koncernens framgång
är beroende av pålitlig och effektiv produktion. Störningar
hos produktionspartners eller hos deras underleverantörer
i form av strejker, naturkatastrofer, sabotage, social oro eller
brand kan göra det svårt, eller omöjligt, för Koncernen att
uppfylla sina åtaganden mot kunder och att leverera överenskommen kvantitet och kvalitet inom utsatt tid vilket kan öka

KREDITRISK
Kreditrisk definieras som risken att koncernens motparter inte
kan uppfylla sina finansiella åtaganden mot koncernen. Koncernens största kreditrisk är i kundfordringar, historiskt har
koncernen haft väldigt lite kundförluster och ekonomiavdelningen lägger stort fokus på indrivning av förfallna kundfordringar. Koncernen har även fastställda riktlinjer för att säkra
att försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med
lämplig kreditbakgrund.
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VALUTARISK
De senaste årens kraftiga valutafluktuationer är en av de
risker som koncernen hanterar genom en valutapolicy som i
princip innebär att koncernen försöker undvika risk i valuta.
Koncernen har idag försäljning i SEK, USD och EUR och
kostnader i samma valutor, vilket i sig balanserar valutarisken.
LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisk är risken för att koncernen får svårigheter
att fullgöra sina förpliktelser som sammanhänger med
finansiella skulder. Per balansdagen har koncernen inga
räntebärande skulder. Koncernens verksamhet innefattar
också en likviditetsrisk då mycket kapital binds i lager. För
att minimera kapitalbindningen har bolaget betalningsvillkor mot bolagets produktionspartners som innebär att betalningstiden mot produktionspartners i Asien är betydligt
längre än den betalningstid som erbjuds kunderna. Syftet är
att likviditetsmässigt hantera transporttiderna från Asien
till Sverige.
Då det ligger i koncernens strategi att genomföra kompletterande förvärv kan koncernens skuldsättning förändras
över tid. Styrelsen gör alltid en samlad bedömning av vilken
risk upptagande av förvärvslån innebär för koncernen. För
ytterligare information om koncernens finansiella risker se
not 4 Finansiella risker.
MARKNADS- OCH VERKSAMHETSRELATERADE
RISKER
Allgon koncernen är beroende av den allmänna konjunkturen. Vid en nedgång i konjunkturen i Sverige eller på andra
platser i världen där Allgon verkar finns det risk att de tjänster och produkter som Allgon tillhandahåller drabbas av en
minskad efterfrågan. Koncernens verksamhet, finansiella
ställning och rörelseresultat kan påverkas negativt genom
en rad olika faktorer. Exempel på sådana faktorer är en
minskad konsumtion, att antalet eller volymen av investeringar minskar, ökad volatilitet i kapitalmarknaden samt
valuta, inflations- och ränteförändringar. Dessa faktorer,
tillsammans med ökad försiktighet hos såväl företag som
konsumenter, vilka står utom Koncernens kontroll, kan leda
till ytterligare ekonomisk avmattning och recession, vilket
påverkar det affärsmässiga och ekonomiska läget som i
slutändan kan få en negativ påverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.
SKADAT ANSEENDE
Allgons anseende är viktigt för dess affär. Koncernens
affär baseras på att konsumenter och andra affärspartners associerar koncernen med positiva värderingar och
hög kvalitet. Om Allgon eller någon i företagsledningen
skulle agera på ett sätt som står i konflikt med koncernens
värderingar, eller om någon av Koncernens produkter inte
möter de förväntningar marknaden ställer föreligger en
risk att anseendet skadas. Om det visar sig att en eller flera
av Koncernens produkter visar sig skadlig för miljön finns
det risk att Koncernens miljöprofil skadas, oavsett om det

beror på ett misslyckande från Koncernen eller någon av dess
produktionspartners.
NYCKELPERSONER
Koncernen är beroende av ett antal nyckelanställda, inklusive
företagsledningen och andra anställda med specialistkompetens. Koncernens framtida utveckling och framgång är
beroende av dess förmåga att rekrytera och behålla sådana
nyckelanställda.
OPERATIONELL RISK
Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter.
God intern kontroll, ändamålsenliga administrativa system,
kompetensutveckling och tillgång till pålitliga värderings- och
riskmodeller är en god grund för att garantera operationell
säkerhet. De anställdas kunskap, erfarenhet och engagemang
är viktiga för Allgons framtida utveckling. Allgon skulle kunna
påverkas negativt om ett flertal av Koncernens anställda
samtidigt lämnade Allgon eller för det fall att det skulle uppkomma brister i Koncernens operationella säkerhet.
TVISTER
Rättsliga tvister innebär i sig risker för såväl förlust av målen
som kostnader för ombud och – vid skiljeförfarande – skiljenämnden. Det finns alltid risk att tvister uppkommer kring
avtal eller att uppkomna tvister inte kan lösas på ett för Koncernen fördelaktigt sätt. Rättsliga förfaranden kan därför få
en negativ effekt på Allgons verksamhet, finansiella ställning
och resultat.
ÄNDRAD LAGSTIFTNING
Nya lagar eller regler eller förändringar avseende tillämpningen av befintliga lagar kan påverka koncernens verksamhet negativt. I dagsläget är inga sådana förändringar kända.

Framtidsutsikter
På extra stämman den fjärde januari beslöts att Allgon ska
förvärva Åkerströms Intressenter med dotterbolag och
fortsätta på den resa med förvärv och organisk tillväxt som
påbörjades 2015 genom förvärvet av Kathrein Aftermarket.
Allgon kommer framgent att ha två ben att stå på, antenner
och radiostyrning för industriella applikationer.
Under 2016 kommer fokus att ligga på att återuppbygga
Smarteq Wireless omsättning efter utfasningen av Volvo
Lastvagnar och att få Åkerströms nya produktprogram till
marknaden.
Verksamheterna i Asien kommer att samordnas med fokus
på produktflöde och lönsamhet. 2016 kommer att vara ett
konsolideringsår då koncernen lägger grunden för tillväxt
från och med 2017 och framåt.
För Smarteq Wireless del är det absolut viktigaste under
2016 utrullningen av elmätare i Norge som förväntas ta fart
under det tredje kvartalet och att öka aktiviteten i det europeiska distributionsnätet.
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Bolagsstämma

Valberedning

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och hålls
i Stockholm. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska
annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt
kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast
sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till
annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor
och senast två veckor före stämman. Aktieägare som vill delta
på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i aktieboken senast
den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, dels göra
anmälan till bolaget senast klockan 16:00 den dag som anges
i kallelsen till stämman. Aktieägare som inte kan delta personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Bolaget tillämpar
inte några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans
funktion, varken på grund av bestämmelser eller, såvitt är känt
för bolaget, aktieägaravtal. Bolagets bolagsordning innehåller
inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under
tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå
av en representant vardera för minst två (2) av bolagets
största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare
som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon
av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse
en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till
den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största
aktieinnehavet.

Årsstämma 2015
Årsstämma hölls den 6 maj 2015 i Stockholm. På årsstämman
deltog ägare representerande 40 procent av rösterna. På stämman beslutades bland annat: Att balanserade vinstmedel jämte
årets resultat balanseras i ny räkning. Att arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat jämfört med föregående år och
utgå med totalt 500 000 kronor varav styrelsens ordförande ska
erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 100
000 kronor vardera. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning. Om omval av Christer Palm, Claes Beckman och Patrik
Bluhme samt nyval av Anders Björkman. Yngve Andersson
avböjde omval. Christer Palm valdes till styrelseordförande.
Att utse Ernst & Young AB till revisor, med Per Hedström som
huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman
2015 till slutet av årsstämman 2016. Att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman
2016. Att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Stämman beslöt att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av
aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall också
kunna fatta beslut om vilket belopp som skall betalas för varje
ny aktie innan teckningstiden börjar löpa. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att
antalet B-aktier totalt ökar med maximalt 50 000 000, vilket
motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående
till ca 9,7 procent om incitamentsprogrammet 2013, beslutat av
årsstämman den 22 april 2013, utnyttjas till fullo.

Valberedningens ledamöter skall inte bestå av styrelseledamöter eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller
annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av
valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex
månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse
en ordförande. Dess huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
• ta fram förslag till stämman för val av styrelse och styrelseordförande samt arvode för dessa
• ta fram förslag till stämman, då det är aktuellt, avseende
revisor samt arvode för denne.

Certified Adviser
Allgon’s Certified Adviser är Remium.

Revisorer
Vid årsstämman 2011 valdes det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB med Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i
moderbolaget:
Överkursfond
Balanserade vinstmedel

8 663 723
181 501

Årets resultat

1 143 161

Totalt

9 988 385

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: i ny räkning överföres
9 988 385 kronor.
Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och
ställning i övrigt hänvisas till följande redovisningshandlingar.
Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas
årsstämman den 4 maj 2016 för fastställelse.
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Nyckeltal
BELOPP I TSEK

2015

Försäljningstillväxt, %
Nettoomsättning

2014

2013**

2012**

2011**

34%

58%

9%

-13%

13%

115 180

86 081

54 503

50 116

57 435

EBITDA*

21 448

9 235

-4 389

-6 136

-3 520

Rörelseresultat*(EBIT)

9 251

5 825

-6 881

-8 194

-5 956

Resultat efter finansiella poster*

8 959

5 226

-7 936

-9 213

-7 046

0

0

0

0

-2 758

29 785

20 813

15 528

3 793

442

51%

45%

32%

11%

1%

Engångsposter *
Justerat eget kapital
Soliditet, %
Rörelsemarginal*, %
Skuldsättningsgrad, ggr
Balanslikviditet, %

8%

7%

-13%

-16%

-10%

0,95

1,20

2,16

7,98

83,64

178%

128%

100%

59%

57%

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, %

37%

22%

neg

neg

neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, %

35%

29%

neg

neg

neg

Genomsnittligt antal anställda

15

15

14

15

19

7 679

5 739

3 893

3 341

3 023

Omsättning per aktie

0,26

0,20

0,14

0,21

0,33

Eget kapital per aktie

0,07

0,05

0,04

0,02

0,00

Resultat per aktie, kr* före och efter utspädning

0,02

0,01

-0,02

-0,04

-0,04

Aktiekurs vid årets slut, kr

0,21

0,15

0,27

0,18

0,27

440 745

440 745

381 979

235 064

176 298

26 400

26 400

28 900

2 500

2 500

Omsättning per anställd, tkr

Genomsnittligt antal aktier, 1 000-tal
Utestående teckningsoptioner på balansdagen 1 000-tal
* Exklusive engångsposter (2011)
** Ej omräknat enligt IFRS

• 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 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 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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Koncernens

Rapport över totalresultat
TSEK

Nettoomsättning

NOT

2015
JAN-DEC

2014
JAN-DEC

K6

115 180

86 081

Aktiverat arbete för egen räkning

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader

1 125

1 021

116 305

87 102

-69 637

-52 479

K9, K10

-9 476

-9 229

K11

-15 583

-15 749

K12, K13, K14

-12 197

-3 410

K8

-161

-410

9 251

5 825

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

K15

2

63

Räntekostnader och liknande resultatposter

K15

-294

-662

-292

-599

8 959

5 226

Finansnetto
Resultat före skatt (EBT)
Skatt på årets resultat

K16

Årets resultat

-

-

8 959

5 226

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Årets omräkningsdifferens

K26

13

59

8 972

5 285

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

8 959

5 226

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

8 972

5 285

Årets totalresultat

Resultat per aktie före utspädning

K17

0,02

0,01

Resultat per aktie efter utspädning

K17

0,02

0,01
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Koncernens

Rapport över finansiell ställning
TSEK

NOT

15-12-31

14-12-31

14-01-01

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

K13

Förvärvade produkträttigheter

7 227

-

-

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2 648

12 139

13 574

Övriga immateriellla anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

616

309

501

10 491

12 448

14 075

805

K14

Maskiner och verktyg

815

671

Inventarier

379

522

623

1 194

1 193

1 428

11 685

13 641

15 503

Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager

K18

9 994

18 247

11 741

Kundfordringar

K19

8 213

7 817

17 808

Skattefordringar

560

428

542

Övriga kortfristiga fordringar

135

1 469

1 574

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

K20

2 138

865

890

Likvida medel

K21

25 490

3 890

1 068

Summa omsättningstillgångar

46 530

32 716

33 623

SUMMA TILLGÅNGAR

58 215

46 357

49 126

15-12-31

14-12-31

14-01-01

TSEK

NOT

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (440 744 675 aktier, kvotvärde 0,10)
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

K26

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

K22

Summa eget kapital

44 074

44 074

44 074

284 849

284 849

284 849

72

59

-299 210

-308 169

-313 395

29 785

20 813

15 528

29 785

20 813

15 528

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

2 317

-

-

Summa långfristiga skulder

2 317

-

-

8 327

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

K23

-

-

Checkräkningskredit

K23

-

-

3 073

18 122

21 999

14 975
5 000

Leverantörsskulder
Skuld till aktieägare

K23

-

-

3 131

244

239

4 860

3 301

1 984

Summa kortfristiga skulder

26 113

25 544

33 598

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

58 215

46 357

49 126

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

K24
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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

-

-313 395

15 528

-

-

5 226

5 226

-

59

-

59

-

-

59

5 226

5 285

Utgående balans per 31 december 2014

44 074

284 849

59

-308 169

20 813

Ingående balans per 1 januari 2015

44 074

284 849

59

-308 169

20 813

Årets resultat

-

-

-

8 959

8 959

Övrigt totalresultat

-

-

13

-

13

Summa total resultat

-

-

13

8 959

8 972

44 074

284 849

72

-299 210

29 785

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

44 074

284 849

Årets resultat

-

Övrigt totalresultat

-

Summa total resultat

TSEK

Ingående balans per 1 januari 2014
TOTALRESULTAT

TOTALRESULTAT

Utgående balans per 31 december 2015
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Koncernens

Rapport över kassaflöden
KONCERNEN
TSEK

NOT

2015

2014

K29

8 959

5 226

12 197

3 410

21 156

8 636

8 253

-6 506

-396

9 992

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande
verksamhetens tillgångar och skulder
FÖRÄNDRINGAR I DEN LÖPANDE VERKSAMHETENS TILLGÅNGAR
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar

-58

302

Förändring av kortfristiga skulder

-2 211

8 346

Kassaflöde från den löpande verksamheten

26 744

20 770

-1 021

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella tillgångar

K13

-4 473

Investeringar i materiella tillgångar

K14

-671

-527

-5 144

-1 548

Amortering av räntebärande lån

-

-16 400

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-16 400

21 600

2 822

Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

K29

3 890

1 068

Likvida medel vid årets slut

K29

25 490

3 890
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KONCERNENS

Noter

NOT K1
Allmän information
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, Allgon koncernen eller koncernen. I koncernen
ingår de helägda dotterbolagen Smarteq Wireless AB och
Smarteq Antennas Shanghai Co, Ltd.
Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK, om ej annat
anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år.
Allgon AB (publ.) är noterat på Nasdaq OMX First North,
en alternativ marknadsplats, och inte en reglerad marknad
för handel med aktier och andra värdepapper som drivs av
Nasdaq Stockholm.
Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 11
april 2016 godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering och kommer att föreläggas årsstämman
den 4 maj 2016.
NOT K2
Väsentliga redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av
International Accounting Standards Board (IASB) sådana de
antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler
för koncerner, samt tillämpliga uttalanden (UFR) tillämpats.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som
presenteras i koncernens finansiella rapporter.
Detta är Allgon koncernens första årsredovisning i enlighet
med IFRS och Allgon koncernen har tillämpat, IFRS 1 Första
gången IFRS tillämpas, vid upprättande av denna årsredovisning.
Historisk finansiell information har räknats om från den 1
januari 2014 vilket är datum för övergång till redovisning
enligt IFRS. Övergången till IFRS beskrivs mer i detalj i Not 5
Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS.
Värderingsgrunder
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. I koncernen finns inga finansiella tillgångar och
skulder som skall värderas till verkligt värde.
Valuta
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer
bolagen bedriver sin verksamhet. Moderbolagets funktionella
valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalu-

tan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga
belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental (TSEK).
Bedömningar och uppskattningar
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS
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. Uppskattningarna och
antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett
antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes
vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på
tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från
andra källor. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena
ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas
i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat
denna period, eller i den period ändringen görs och framtida
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och
framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen
vid tillämpningen av IFRS, som har inverkan på de finansiella
rapporterna, och gjorda uppskattningar som kan medföra
väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter
beskrivs i bl.a. Not 3.
Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår eller senare och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nedan
beskrivs de IFRS som väntas ha en påverkan eller kan komma
att ha en påverkan på koncernens finansiella rapporter. Utöver de IFRS som beskrivs nedan väntas övriga nyheter som
IASB har godkänt per den 31 december 2015 inte ha någon
påverkan på koncernens finansiella rapporter.
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 9 Financial Instruments träder i kraft den 1 januari 2018
och ersätter då IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning
och värdering. Den nya standarden har omarbetats i olika
delar, en del avser redovisning och värdering av finansiella
tillgångar samt finansiella skulder. IFRS 9 klassificerar finansiella tillgångar i tre olika kategorier. Klassificering fastställs
vid första redovisningstillfället utifrån egenskaper i tillgången
och företagets affärsmodell. Den andra delen avser säkringsredovisning. Till stora delar innebär de nya principerna bättre
förutsättningar för en redovisning som ger en rättvis bild av
ett företags hantering av finansiella risker med finansiella instrument. Slutligen har nya principer introducerats avseende
nedskrivningar av finansiella tillgångar, där modellen baseras
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på förväntade förluster. Syftet med den nya nedskrivningsmodellen är bland annat att reserveringar för kreditförluster
ska göras i ett tidigare skede. Det är ännu oklart huruvida
IFRS 9 kommer att påverka koncernen. Under året kommer
en utredning påbörjas för att se hur effekterna av IFRS 9 kan
påverka koncernen.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers träder i
kraft den 1 januari 2018 och ersätter då samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar intäkter (dvs.
IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter, IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram, IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet,
IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder, SIC 31
Intäkter – bytestransaktioner som avser reklamtjänster).
IFRS 15 innehåller en samlad modell för intäktsredovisning
avseende kundkontrakt. Tanken med standarden är att allt
tar sin början i ett avtal om försäljning av en vara eller tjänst,
mellan två parter. Inledningsvis ska ett kundavtal identifieras,
vilket hos säljaren genererar en tillgång (rättigheter, ett löfte
om erhållande av ersättning) och en skuld (åtagande, ett löfte
om överföring av varor/tjänster). Enligt modellen ska sedan
en intäkt redovisas och därigenom påvisar att åtagande att
leverera utlovade varor eller tjänster till kunden uppfylls. Det
är ännu oklart huruvida IFRS 15 kommer att påverka koncernen. Under året kommer en utredning påbörjas för att se hur
effekterna av den nya standarden kan påverka koncernen.
IFRS 16 Leases
IFRS 16 Leases, ersätter IFRS 17 Leasingavtal och IFRIC 4
Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal
och relaterade regler. Standarden skall tillämpas från 2019.
Den nya standarden innebär att leasetagare ska redovisa
alla kontrakt som uppfyller definitionen i standarden på ett
leasingkontrakt (utom kontrakt om maximalt 12 månader och
kontrakt av individuellt lågt värde) som tillgång och skuld i balansräkningen, med redovisning av avskrivning och räntekostnad i resultaträkningen. Avtal som idag utgör operationella
leasingavtal kommer således att aktiveras i balansräkningen.
Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet
av standarden.

efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv
månader räknat från balansdagen.
Koncernredovisning
Dotterföretag är alla de företag där Koncernen har rätten
att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt
som vanligen följer med ett aktieinnehav som överstiger 50
% av aktiernas eller andelarnas röstvärde eller där Koncernen genom avtal ensam utövar ett bestämmande inflytande.
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och
med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till
Koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens
förvärv av dotterföretag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv
utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som
ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna
eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till
verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på
eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av
skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet
på Koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar,
skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill.
Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det
förvärvade dotterföretagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt
orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernbolag
elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men
eventuella förluster betraktas som en indikation på att ett
nedskrivningsbehov kan föreligga. Redovisningsprinciperna
för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av Koncernens principer.

Ändring i IAS 1 Disclosure Initiative
Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, ”Disclosure Initiative”, träder i kraft den 1 januari 2016. Dessa
ändringar syftar till att ytterligare uppmuntra företag att
tillämpa sin professionella bedömning för att fastställa vilka
upplysningar som ska lämnas och hur informationen kan
struktureras i de finansiella rapporterna. För att möjliggöra
detta har några specifika ändringar gjorts på områdena väsentlighet, disaggregering och delsummeringar, notstruktur,
upplysningar om redovisningsprinciper och presentation av
poster i övrigt totalresultat (OCI) som härrör från investeringar som beräknas enligt kapitalandelsmetoden.

Segmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra
sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell
information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs
vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera
resurser till rörelsesegmentet. Allgon AB /(publ.) har identifierat ledningsgruppen i moderbolaget som högste verkställande beslutsfattare. Se Not 6. för ytterligare beskrivning av
indelningen och presentationen av rörelsesegment. I nuläget
följs verksamheten upp utifrån koncernen som helhet. Efter
tillträdet av Åkerströms i januari 2016 kommer koncernen
att ha två segment, antenner och radiostyrning.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas

Valutaomräkning
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella
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valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta
räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs
som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som
uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Valutakursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder
ingår i rörelseresultatet samtidigt som valutakursdifferenser hänförlig till finansiella poster redovisas i finansnettot.
Omräkning av utlandsverksamhet
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive
goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden,
omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta
till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den
valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till
en genomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt.
Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning
av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat
och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital,
benämnd omräkningsreserv. När bestämmande inflytande
upphör för en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna,
varvid de omklassificeras från omräkningsreserven i eget
kapital till årets resultat.
Intäkter
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i
koncernens löpande verksamhet.
Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och
rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas
på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda
kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter såsom beskrivs nedan.
Försäljning av varor
Intäkter från försäljning av antenner och kringutrustning redovisas när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varan är överförd till köparen.
Försäljning av tjänster
Intäkter från försäljning av utvecklingsarbete redovisas
under den period tjänsterna utförs och baseras på nedlagd
tid och omkostnader.
Statliga stöd
Erhållna statliga stöd för forsknings- och utvecklingsprojekt
redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och de villkor som är
förknippade med bidraget kommer att uppfyllas. Statliga
stöd som gäller kostnader redovisas i resultaträkningen.
Intäkten redovisas i samma period som de kostnader bidragen avser att täcka. I de fall ett statligt stöd hänför sig till
utvecklingsprojekt som har aktiverats som tillgång reduce-

rar det statliga stödet anskaffningsvärdet för tillgången. Det
statliga stödet påverkar det redovisade resultatet under
tillgångens nyttjandeperiod genom lägre avskrivningar.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan
diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade
tjänsterna erhålls.
Pensioner
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension
(alternativt familjepension) genom en försäkring i Alecta.
Enligt ett uttalande från Rådet för finansiellrapportering,
UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd
plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret
2015 har bolaget inte haft tillgång till information för att
kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört
att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en
försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd
plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat
beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad
återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta
uppgår till 0,6 MSEK (2015: 0,6 MSEK). Den kollektiva
konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas
tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade
enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva
konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125
och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå
understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska
åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att
konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg
konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset
för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög
konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2015 uppgick Alectas överskott i form
av den kollektiva konsolideringsnivån till 153 procent (143
procent).
Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar
av personal redovisas endast om företaget är bevisligen
förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande,
av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före
den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en
kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att
accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera
erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. Förmåner som
förfaller mer än 12 månader efter balansdagen diskonteras
till nuvärde.
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Vinstandels- och bonusplaner
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus i de
fall bonusersättningar har beslutats. Koncernen redovisar en
avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en informell
förpliktelse. Ett optionsprogram till delar av koncernens
ledning är utställt. Optionerna är tecknade till marknadspris
varpå ingen effekt syns i de finansiella rapporterna, se detaljer i årsredovisningens Not 11.
Leasing
Finansiell leasetagare
Koncernen har tidigare leasat vissa immateriella anläggningstillgångar. Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar
som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell
leasing. Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal
redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen och
värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga
värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna vid ingången
av avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter
redovisas som lång- och kortfristiga skulder. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av
under den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod
och leasingperioden medan leasingbetalningarna redovisas
som ränta och amortering av skulderna.
Operationell leasetagare
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med
ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter
avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultatet linjärt över leasingperioden.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade
medel, utdelningar och vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas.
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, effekter av upplösningar av nuvärdesberäknade avsättningar,
nedskrivning av finansiella tillgångar som kan säljas och
förlust vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget
kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av
de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade
per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Ledningen utvärderar
regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål
för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar
för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovi-

sade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill.
Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till
andelar i dotterföretag som inte förväntas bli återförda inom
överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar
sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli
realiserade eller reglerade.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag
redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer
att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan
utnyttjas.
Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella
ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas minst årligen för nedskrivningsbehov.
Varumärke
Varumärke, som förvärvats av koncernen, bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde
minus eventuella ackumulerade nedskrivningar.
Förvärvade produkträttigheter
Under 2015 har produkträttigheter avseende Kathreins
Aftermarket produkter förvärvats. Rättigheterna innebär
att Allgon koncernen har rätt att tillverka, marknadsföra och
exklusivt sälja ett antal av Kathreins produkter så länge det
finns en marknad för produkterna. Dessa rättigheter skrivs
av på 5 år.
Internt utvecklade immateriella tillgångar
Kostnader under utvecklingsfasen av produkter aktiveras som immateriella tillgångar när det enligt ledningens
bedömning är sannolikt att de kommer resultera i framtida
ekonomiska fördelar för koncernen och kostnaderna under
utvecklingsfasen kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Kriterierna
som behöver vara uppfyllda för att aktivering ska ske inkluderar förmågan att avsluta projektet, bevis för att projektet
är tekniskt genomförbart och att en marknad existerar samt
att avsikt och möjlighet att använda eller sälja tillgången
föreligger. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt
hänförbara utgifter. För att hantera detta på ett effektivt sätt
tillämpar bolaget projektredovisning, vilket innebär att alla
utvecklingsutgifter allokeras till projekt.
Alla andra forskningskostnader och utvecklingskostnader
som inte uppfyller kriterierna för aktivering belastar resultatet när de uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.
I balansräkningen redovisade utvecklingsutgifter är upptagna
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och
eventuella ackumulerade nedskrivningar.
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Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte
sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Avskrivningarna påbörjas när
tillgången är färdig att användas, det vill säga vid respektive
produkts marknadsintroduktion.
Goodwill och andra immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod eller som ännu inte är färdiga att användas prövas för nedskrivningsbehov årligen och dessutom så
snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången
ifråga har minskat i värde.
Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder
skrivs av från den tidpunkt då de är tillgängliga för användning.
De beräknade nyttjandeperioderna är:
• Balanserade utvecklingsutgifter, 5 år
• Varumärke, obestämbar
• Goodwill, obestämbar
• Förvärvade produkträttigheter, 5 år
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för
att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet
med syftet med anskaffningen. Det redovisade värdet för en
tillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller
avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas
från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.
Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för
direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas
som övrig rörelseintäkt/-kostnad.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast
om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som
är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen
till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad iden period de uppkommer. Reparationer kostnadsförs
löpande.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
De beräknade nyttjandeperioderna är:
• Maskiner, 5 år
•Inventarier, 5år
• Leasade tillgångar, 2-5 år
Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. En tillgångs redovisade
värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om

tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, varumärke eller immateriella tillgångar som inte
är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen
avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som
skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarpå de
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
En nedskrivning reverseras om det både finns indikation
på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det
har skett en förändring i de antaganden som låg till grund
för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av
goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast
i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter
återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha
redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om
ingen nedskrivning gjorts.
Finansiella tillgångar och skulder
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part enligt instrumentets
avtalsmässiga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura
har skickats. Skuld redovisas när motparten har presterat och
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder redovisas när
faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller
koncernen förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för
del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på
annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell
skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när
det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp
eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Den legala rättigheten får inte vara beroende av framtida
händelser och den måste vara rättsligt bindande för företaget
och motparten i den normala affärsverksamheten och i fall av
betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen. Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder
sig att förvärva eller avyttra tillgången.
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Klassificering och värdering
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde
motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för
transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom
avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång/skuld
som redovisas till verkligt värde via resultatet, vilka redovisas
till verkligt värde exklusive transaktionskostnader.
Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen bland annat utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet
värderas efter första redovisningstillfället. Inbäddade derivat
separeras som huvudregel från värdkontraktet och redovisas
på motsvarande sätt som övriga derivat som inte ingår i säkringsförhållanden. Inbäddade derivat separeras inte om dess
ekonomiska egenskaper och risker är nära förknippade med
värdkontraktets ekonomiska egenskaper och risker eller om
det finansiella instrumentet i sin helhet värderas till verkligt
värde.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella
tillgångar som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori
(fair value option).
Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i årets
resultat. Allgon koncernen har inga finansiella instrument i
denna kategori.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad.
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten.
De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka
klassificeras som anläggningstillgångar. Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag
för osäkra fordringar. En nedskrivning av kundfordringar
redovisas i resultaträkningen.
Finansiella tillgångar som kan säljas
Allgon koncernen har inga finansiella instrument i denna
kategori.
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Se beskrivning ovan under tillgångskategorin avseende vilka
underkategorier som finns och hur innehav i denna kategori
redovisas.
Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder ingår i denna kategori.
Övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstid-

punkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. Leverantörsskulder klassificeras som
övriga finansiella skulder
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det
finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger
för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar.
En finansiell tillgång har ett nedskrivningsbehov och skrivs
ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter
det att tillgången redovisats första gången (en ”förlusthändelse”) och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan
på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella
tillgången som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Till de kriterier som koncernen använder för att fastställa
om det föreligger objektiva bevis för att nedskrivningsbehov
föreligger hör betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenären, ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller
försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp eller att
det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller
annan finansiell rekonstruktion. För kategorin lånefordringar
och kundfordringar beräknas nedskrivningen som skillnaden
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella
tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i
koncernens resultat. Om nedskrivningsbehovet minskar i en
efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras
till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas återföringen av den tidigare redovisade
nedskrivningen i koncernens resultat.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärde beräknas enligt
den så kallade först-in först-ut-principen (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet definieras som försäljningspris reducerat för
kostnader för färdigställande samt försäljningskostnader.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering
för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av
kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att
Koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är
förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga
finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att
gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell
rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar
(förfallna sedan mer än 30 dagar) betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan
föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan
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tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda
framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga
effektiva räntan. Såväl förluster avseende kundfordringar
som återvunna tidigare nedskrivna kundfordringar redovisas
i resultaträkningen.
Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella
nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde,
eftersom denna post är kortfristig i sin natur.
Likvida medel
I Likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden samt
övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre
månader från anskaffningstidpunkten.
Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Eventuella transaktionsutgifter som direkt kan hänföras till emission av nya
aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett
avdrag från emissionslikviden.
Utdelningar
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i
koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen
godkänns.
Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det
råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek
för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller informell
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är
troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som
förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används
en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell
marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar
och de risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas
som räntekostnad.
I nuläget redovisar Koncernen inte några avsättningar.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt
åtagande som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida
händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning
av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom
denna post är kortfristig till sin natur.

NOT K3
Viktiga uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under
rådande förhållanden.
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.
Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som innebär en
signifikant risk för att tillgångars eller skulders värde kan
komma att behöva justeras i väsentlig grad under det kommande räkenskapsåret är nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar. Ett antal väsentliga antaganden och bedömningar måste göras vid nedskrivningsprövning för att kunna
beräkna kassagenererande enheters nyttjandevärde. Dessa
antaganden och bedömningar hänför sig till förväntade
framtida diskonterade kassaflöden. Prognoser för framtida
kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader. Antagandena framtas av
företagsledningen och granskas av styrelsen.
IAS 38 Immateriella tillgångar – aktivering av utvecklingsutgifter
Koncernen bedriver omfattande utvecklingsverksamhet.
Immateriell tillgång som uppstår genom utveckling, eller i
utvecklingsfasen av ett internt projekt, ska tas upp som en
tillgång i balansräkningen endast om bolaget kan påvisa att
samtliga punkter enligt IAS 38:57 är uppfyllda. Det är framför
allt tre kriterier som analyserats för att bedöma historiska
utgifter och huruvida de uppfyller kriterierna för aktivering.
1) Sannolikhet för framtida ekonomiska fördelar, 2) om finansieringen varit ordnad vid tidpunkten för då utgiften inträffat
samt 3) de utgifter som är hänförliga till produkten under
dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Samtliga kriterier är uppfyllda för koncernens aktiverade
utvecklingsutgifter.
Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker varje år möjligheten att aktivera nya
uppskjutna skattefordringar avseende årets skattemässiga
underskottsavdrag ifall det är tillämpligt. Uppskjuten skattefordran är endast upptagen i de fall det är troligt att framtida
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot
vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas. Då Koncernen
ännu inte visar stabila skattemässiga överskott så aktiveras
inte befintliga underskottsavdrag. Per den 31 december
2015 hade Koncernen förlustavdrag uppgående till 194
(203) MSEK vilka inte beaktats vid beräkningen av uppskjuten skattefordran.
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Prövning av nedskrivningsbehov för aktiverade utvecklingsutgifter
Koncernen genomförde nedskrivningstester för att fastställa
återvinningsvärdet för de projekt som aktiverats per den 31
december 2015. Nyttjandevärdet, nuvärdet av förväntade
framtida kassaflöden för de produkter som omfattas av de
aktiverade utvecklingsutgifterna, indikerade inte att det föreligger något nedskrivningsbehov. Dessa tillgångar förväntas
alltså med rimlig säkerhet generera tillräckliga inbetalningsöverskott under kommande år.
NOT K4
Finansiell riskhantering
Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd
olika finansiella risker: marknadsrisk (omfattande valutarisk,
ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflödet och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande
riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på
de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera
potentiella ogynnsamma effekter på Koncernens finansiella
resultat.
Riskhanteringen sköts av Verkställande direktören i samråd
med finanschef, enligt riktlinjer som fastställts av styrelsen.
Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker
som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende Dollar och Euro. Den främsta exponeringen härrör från
Koncernens försäljning och inköp i utländska valutor. Dessa
valutarisker består dels av risk för fluktuationer i värdet av
kundfordringar eller leverantörsskulder, dels av valutarisken i
förväntade och kontrakterade betalningsflöden.
Valutarisk återfinns också i omräkningen av det utländska
dotterföretagets tillgångar och skulder till moderbolagets
funktionella valuta, så kallad omräkningsexponering. En förstärkning av dollarn med 10 % medför en resultatförsämring
med 0,6 MSEK på årsbasis då Allgons inköp i dollar är större
än försäljningen i dollar. Motsvarande försvagning av dollarn
förbättrar resultatet med 0,6 MSEK. En förstärkning av euron med 10 % medför en resultatförbättring med 1,3 MSEK
på årsbasis då försäljningen i euro är större än inköpen i euro.
Motsvarande försvagning av euro försämrar resultatet med
0,6 MSEK. Allgon jobbar kontinuerligt med att få en bättre
matchning av valutaflödena för att på så sätt minska valutarisken. Koncernen arbetar inte med säkring av valutaflödena.
Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Eftersom Koncernen inte har några räntebärande tillgångar
eller skulder, är Koncernens intäkter och kassaflöde från
den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av
förändringar i marknadsräntor, varpå ingen känslighetsanalys
upprättats.
Koncernens ränterisk uppstår genom eventuell framtida
långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta

utsätter Koncernen för ränterisk avseende kassaflöde vilken
delvis neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta. Upplåning som görs med fast ränta utsätter Koncernen för ränterisk avseende verkligt värde.
Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisk uppstår
genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker och
finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot Koncernens kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade
transaktioner. Den maximala kreditriskexponeringen utgörs
av det bokförda värdet på de exponerade tillgångarna.
Risken att Koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden,
d.v.s. att betalning inte erhålls från kunderna, utgör en kundkreditrisk. Utifrån historisk data gör Koncernen bedömningen att ingen nedskrivning av kundfordringar som ännu inte är
förfallna är nödvändig per balansdag och ledningen förväntar
sig inte några förluster till följd av utebliven betalning från
dessa motparter. Per den 31 december 2015 var kundfordringar om 863 (940) TSEK förfallna inom Koncernen utan
att något nedskrivningsbehov bedömts föreligga. För en
åldersanalys över förfallna men ej nedskrivna kundfordringar
se Not K19. Koncernen arbetar rutinmässigt med kreditkontroller, inkasso och förskott för kunder med dålig betalningsmoral.
Likviditetsrisk
Koncernens likviditetsrisk består i att Koncernen saknar
likvida medel för betalning av sina åtaganden. Per den 31
december 2015 har Koncernen likvida medel om 25 490
(3 890) TSEK. Framtida odiskonterade utgående kassaflöden motsvaras av bokförda värden på skulderna. Särskild
bevakning av likviditetsrisk bedöms för närvarande inte vara
nödvändig.
Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga
Koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den
kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och
nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal
kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.
Soliditeten för Koncernen per den 31 december 2015 uppgår till 51 (45) procent.
Verkligt värde
Samtliga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och
kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar, upplupna
intäkter och likvida medel. Samtliga finansiella skulder har
klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till
upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar lån, leverantörsskulder och upplupna leverantörskostnader.
För samtliga av koncernens poster är det bokförda värdet en
approximation av det verkliga värdet, varför dessa poster inte
indelas i nivåer enligt värderingshierarkin:
Nivå 1: Noterande priser (ojusterade) på aktiva marknader
för identiska instrument.

44

ÅRSREDOVISNING 2015

Nivå 2: Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1.
Nivå 3: Icke observerbara indata för tillgången eller skulden
Koncernen tillämpar inte nettoredovisning för några av sina
tillgångar eller skulder.
NOT K5
Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS
Detta är Allgons första årsredovisning i enlighet med IFRS
och Allgon har tillämpat IFRS 1 Första gången IFRS til�lämpas vid upprättande av denna årsredovisning. Tidigare år
upprättades årsredovisningen enligt Årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De
redovisningsprinciper som beskrivs här har tillämpats vid
upprättandet av koncernens finansiella rapporter för 2015,

för jämförelseåret 2014 samt för ingångsbalansen per 1 januari 2014. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den
1 januari 2014. Övergången till IFRS redovisas i enlighet
med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i
IFRS 1 kräver att ett bolag tillämpar samtliga IFRS standarder retroaktivt vid fastställande av öppningsbalansen
enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna. Vid upprättande av koncernens
öppningsbalansräkning har belopp som tidigare redovisats
enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper justerats
i enlighet med IFRS. I följande tabeller presenteras och
kvantifieras de av företagsledningen bedömt väsentliga
effekterna vid övergången till IFRS. Övergången till IFRS
har inte haft någon effekt på koncernens nettokassaflöde.
Uppgifterna har upprättats enligt IFRS som gäller från och
med 1 januari 2015.
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Koncernens rapport över finansiell ställning den 31 december 2013
Övergången till IFRS föranleder inga korrigeringar i den ingående balansen 2014-01-01.

TSEK

NOT

Fastställd
balansräkning
13-12-31

Justeringar
IFRS
vid övergång balansräkning
till IFRS
14-01-01

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvade produkträttigheter
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Övriga immateriellla anläggningstillgångar

-

-

-

13 574

-

13 574

501

-

501

14 075

-

14 075

Maskiner och verktyg

805

-

805

Inventarier

623

-

623

1 428

-

1 428

15 503

-

15 503

Varulager

11 741

-

11 741

Kundfordringar

17 808

-

17 808

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

542

-

542

1 574

-

1 574

890

-

890

1 068

-

1 068

Summa omsättningstillgångar

33 623

-

33 623

SUMMA TILLGÅNGAR

49 126

-

49 126

Likvida medel

TSEK

NOT

14-12-31

14-01-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (440 744 675 aktier, kvotvärde 0,10)
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

44 074

-

44 074

284 849

-

284 849

-

-

-

-313 395

-

-313 395

15 528

-

15 528

-

-

-

15 528

-

15 528

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

-

-

-

Summa långfristiga skulder

-

-

-

Skulder till kreditinstitut

8 327

-

8 327

Checkräkningskredit

3 073

-

3 073

Leverantörsskulder

14 975

-

14 975

Skuld till aktieägare

5 000

-

5 000

239

-

239

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 984

-

1 984

Summa kortfristiga skulder

33 598

-

33 598

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

46 357

-

46 357
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Koncernens rapport över finansiell ställning den 31 december 2014
Övergången till IFRS föranleder inga korrigeringar i den ingående balansen 2014-01-01.

TSEK

NOT

Fastställd
balansräkning
14-12-31

Justeringar
IFRS
vid övergång balansräkning
till IFRS
14-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Övriga immateriellla anläggningstillgångar

12 139
A

Summa immateriella anläggningstillgångar

-

12 139

124

185

309

12 263

185

12 448

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och verktyg
Inventarier

A

Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

671

-

671

707

-185

522

1 378

-185

1 193

13 641

-

13 641

18 247

-

18 247

7 817

-

7 817

428

-

428

1 469

-

1 469

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

865

-

865

3 890

-

3 890

Summa omsättningstillgångar

32 716

-

32 716

SUMMA TILLGÅNGAR

46 357

-

46 357

Likvida medel

TSEK

NOT

14-12-31

14-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (440 744 675 aktier, kvotvärde 0,10)
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

44 074

-

44 074

284 849

-

284 849

59

-

59

-308 169

-

-308 169

20 813

-

20 813

-

-

-

20 813

-

20 813

-

-

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

-

Summa långfristiga skulder

-

-

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

-

-

-

Checkräkningskredit

-

-

-

21 999

-

21 999

Leverantörsskulder
Skuld till aktieägare
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-

-

-

244

-

244

3 301

-

3 301

Summa kortfristiga skulder

25 544

-

25 544

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

46 357

-

46 357

Not A:Avser omklassificerade programvaror enligt IAS 38 Immateriella tillgångar.
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Koncernens rapport över finansiell ställning den 31 december 2015
Bokslutskommuniken upprättades i enlighet med reglerna i BFNAR2012:1 K3. Nedan beskrivs skillnaderna
mellan bokslutskommuniken och årsredovisningen enligt IFRS.

TSEK

NOT

Balansräkning som
kommuniké baseras
på 15-12-31

Justeringar
IFRS
vid övergång balansräkning
till IFRS
15-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvade produkträttigheter

7 227

-

7 227

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2 648

-

2 648

431

185

616

10 306

185

10 491

815

Övriga immateriellla anläggningstillgångar

A

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och verktyg

815

-

564

-185

379

1 379

-185

1 194

11 685

-

11 685

Varulager

9 994

-

9 994

Kundfordringar

8 213

-

8 213

Skattefordringar

560

-

560

Övriga kortfristiga fordringar

135

-

135

2 546

-408

2 138

Inventarier

A

Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

B

Likvida medel

25 490

-

25 490

Summa omsättningstillgångar

46 938

-408

46 530

SUMMA TILLGÅNGAR

58 623

-408

58 215

TSEK

NOT

15-12-31

15-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (440 744 675 aktier, kvotvärde 0,10)
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

B

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

44 074

-

44 074

284 849

-

284 849

72

-

72

-298 802

-408

-299 210

30 193

-408

29 785

-

-

-

30 193

-408

29 785

Övriga långfristiga skulder

2317

-

2317

Summa långfristiga skulder

2317

-

2317

18 122

Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

18 122

-

Övriga kortfristiga skulder

3 131

-

3 131

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 860

-

4 860

Summa kortfristiga skulder

26 113

-

26 113

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

58 623

-408

58 215

Not A: Avser omklassifierade programvaror enligt IAS 38 Immateriella tillgångar.
Not B: Transaktionskostnader förknippade med förvärvet av Åkerströms 2016. Kostnadsförs i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv.

48

ÅRSREDOVISNING 2015

Koncernens rapport över totalresultat
Bokslutskommuniken upprättades i enlighet med reglerna i BFNAR2012:1 K3. Nedan beskrivs skillnaderna
mellan bokslutskommuniken och årsredovisningen enligt IFRS.

TSEK

NOT

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

2015 enligt
tidigare
redovisningsprinciper
jan–dec

Justeringar
vid övergång
till IFRS

2015 IFRS
jan–dec

2014 IFRS
jan–dec*

115 180

115 180

86 081

1 125

1 125

1 021

116 305

116 305

87 102

-69 637

-52 479

-69 637
B

-9 068

-408

-9 476

-9 229

Personalkostnader

-15 583

-15 583

-15 749

Avskrivningar

-12 197

-12 197

-3 410

Övriga rörelsekostnader

-161

-161

-410

Rörelseresultat (EBIT)

9 659

9 251

5 825

-408

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter

2

2

63

Räntekostnader och liknande resultatposter

-294

-294

-662

Finansnetto

-292

-292

-599

8 959

5 226

Resultat före skatt (EBT)
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-408

9 367
0
9 367

0

0

-408

8 959

5 226

13

59

-408

8 972

5 285

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Årets omräkningsdifferens
Årets totalresultat

13
9 380

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

9 367

8 959

5 226

Årets totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

9 380

8 972

5 285

Resultat per aktie före utspädning

0,02

0,02

0,01

Resultat per aktie efter utspädning

0,02

0,02

0,01

*Kolumnen 2014 IFRS jan-dec har inte justerats med anledning av övergång till IFRS

49

ÅRSREDOVISNING 2015

NOT K6
Segmentsrapportering och nettoomsättning

NOT K9
Arvode och kostndsersättningar till revisor

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra
sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegment resultat följs vidare
upp av företagets högste verkställande beslutsfattare för att
utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till
rörelsesegmentet. Allgon AB (publ.) har identifierat ledningsgruppen i moderbolaget som högste verkställande beslutsfattare. I nuläget följs verksamheten upp utifrån koncernen
som helhet förutom intäkter som följs upp per affärsområde
(se tabell nedan). Efter tillträdet av Åkerströms i januari
2016 kommer koncernen att ha två segment, antenner och
radiostyrning. Nedan redovisas antennverksamhetens två
affärsområdens, Automotive och M2M´s nettoomsättning
samt omsättningens geografiska fördelning. M2M omfattar
från och med denna årsredovisning även det tidigare affärsområdet Consumer.
Affärsområde

2015

2014

Automotive

87 725

66 891

M2M

27 566

19 190

115 291

86 081

Summa

TSEK

2015

2014

Sverige

27 534

22 119

Övriga EU

83 261

57 741

Övriga Europa

1 400

762

Övriga världen

3 096

5 459

115 291

86 081

Summa

Revisionsuppdrag

382

359

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

-

-

Skatterådgivning

-

-

Övriga tjänster
Summa

Tillgångar som innehas via operationella
leasingavtal

359

2015

2014

Årets kostnadsförda leasingavgifter

1 393

1 530

Summa

1 393

1 530

Bolaget har betraktat samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. Framtida
kontrakterade leasingavgifter uppgår till 1 974 (2 468) tkr varav 818 (1 661) avser hyreskontrakt lokaler. Resterande belopp avser bilar och kontorsmaskiner.
.

2015

2014
2-5 år inom 1 år

2-5 år

Framtida leasingavgifter

1 353

621

1 264

1 204

Summa

1 353

621

1 264

1 204

NOT K11
Anställda, personalkostnader och arvoden
till styrelseledamöter

Medelantal anställda

Av moderbolagets fakturering hänför sig 3 493 (2 227) till
dotterföretaget Smarteq Wireless AB. Ingen fakturering har
skett från dotterföretag till moderbolag. Fakturering har
skett till marknadsmässiga priser.

70
452

NOT K10
Leasingavgifter

Alla tillgångar finns i Sverige

NOT K7
Inköp och försäljning inom koncernen

2014
jan-dec

Ernst & Young

inom 1 år
Geografiskt område

2015
jan-dec

2015

Varav
kvinnor

2014

Varav
kvinnor

15

4

15

4

Styrelsen

4

0

4

0

Övriga ledande befattningshavare

3

0

3

0

Personalkostnader
TSEK

2015
Arvode/
löner

2014
2015 Arvode/
Pensioner
löner

2014
Pensioner

Styrelse & VD

1 990

293

1 680

298

NOT K8

Övriga ledande
befattningshavare

2 943

250

2 484

231

Övriga rörelsekostnader

Övriga anställda

5 220

723

6 174

863

1 266 10 338

1 392

TSEK

2015

2014

Valutakursförluster

161

410

Summa

161

410

10 153
Sociala avgifter
Summa

2 288

300

2 407

341

12 441

1 566

12 745

1 733
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Löner och andra ersättningar till styrelse och övriga
ledande befattningshavare, koncern

Styrelsen: För räkenskapsåret 2015 har styrelseordförande erhållit
ett arvode om 200 TSEK. Övriga ledamöter har erhållit 100 TSEK
vardera, tillsammans totalt 300 TSEK.

Ersättningar och andra förmåner under 2015,
VD och övriga ledande befattningshavare

Valberedningen: Valberedningen uppbär ingen ersättning

Lön/
Arvode

Kostnadsersätttning

Summa

VD

1 490

0

1 490

Övriga ledande befattningshavare (2)

2 943

0

2 943

Summa

4 433

0

4 433

TSEK

NOT K12
Av- och nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar
TSEK

2015

Maskiner och verktyg

Ersättningar och andra förmåner under 2015, styrelsen
TSEK

Christer Palm,
styrelseordförande
Yngve Andersson,
fd styrelseordförande
Claes Beckman,
styrelseledamot

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader *

Lön/
Arvode

Kostnadsersätttning

Summa

166

14

180

Dataprogram
Inventarier

67

25

92

100

0

100

67

0

67

Patrik Bluhme,
styrelseledamot

100

0

100

Summa

500

39

539

Anders Björkman,
styrelseledamot

Förvärvade produkträttigheter **

Yngve Andersson till och med årsstämma den 6 maj 2015 och
Anders Björkman från och med årsstämma den 6 maj 2015.

Summa

Lön/
Arvode

Kostnadsersätttning

Summa

VD

1 180

0

1 180

Övriga ledande befattningshavare (2)

2 398

0

2 398

Summa

3 578

0

3 578

TSEK

370

10 332

2 456

1 113

-

82

377

250

207

12 197

3 410

* Varav antennplattform Volvo Lastvagnar 9,6 MSEK
** Avser förvärvade produkträttigheter Kathrein Aftermarket

NOT K13
Immateriella tillgångar
Dataprogram
2015

2014

2013

2 545

2 360

2 360

Årets investeringar

389

185

-

Utgående
anskaffningsvärde

2 934

2 545

2 360

-2 236

-1 859

-1 378

-82

-377

-481

-2 318

-2 236

-1 859

REDOVISAT RESTVÄRDE
VID ÅRETS INGÅNG

309

501

982

REDOVISAT RESTVÄRDE
VID ÅRETS SLUT

616

309

501

Ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

Ersättningar och andra förmåner under 2014,
VD och ledande befattningshavare

2014

420

Ackumulerade planenliga
avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Ersättningar och andra förmåner under 2014, styrelsen
TSEK

Lön/ KostnadsArvode ersätttning

Summa

Yngve Andersson, styrelseordf.

200

21

221

Christer Palm, styrelseledamot

100

17

117

Claes Beckman, styrelseledamot

100

0

100

Patrik Bluhme, styrelseledamot

100

0

100

Summa

500

38

538

VD: Johan Hårdén, VD, erhöll en fast månadslön på 93 TSEK samt
pension uppgående till 25% av månadslönen. Det utgår rörlig
ersättning till VD om vissa mål uppnås. För 2015 utbetalas rörlig
ersättning utöver lön motsvarande 3 månadslöner. VD´s rörliga
ersättning kan maximalt uppgå till 3 månadslöner. COO´s rörliga ersättning kan maximalt uppgå till 2 månadslöner. För 2015 utbetalas
rörlig ersättning till COO utöver lön motsvarande 2 månadslöner.
VD’s anställningsavtal kan kan sägas upp med en uppsägningstid på
sex månader. Detta gäller oavsett vilken av parterna som säger upp
avtalet. Under uppsägningstiden utgår månadslön.

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår
med följande belopp
2015

2014

Anskaffningsvärde

0

191

2013

396

Ackumulerade avskrivningar

0

-191

-205

Totalt

0

0

191

Totala minimileaseavgifter

0

191

178

Nuvärdet av
minimileaseavgifter

0

0

191

Totala minimileaseavgifter och
dessas nuvärden
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Förvärvade produkträttigheter
2015

2014

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden

NOT K14
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och verktyg

Årets investeringar

8 340

-

-

Utgående anskaffningsvärde

8 340

-

-

Ackumulerade planenliga
avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde

6 728

7 416

564

236

401

-2 284

-378

-1 089

4 866

6 586

6 728

-5 915

-5 923

-6 649

-420

-370

-363

-

-

Årets utrangeringar

Utgående avskrivningar

-1 113

-

-

Utgående anskaffningsvärde

-

-

-

7 227

-

-

Ackumulerade planenliga
avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar

Balanserade utvecklingskostnader
2015

2014

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående anskaffningsvärde

24 258

23 237

21 886

841

1 021

1 351

25 099

24 258

23 237

Ackumelerade nedskrivningar
-1 842

-1 842

-1 842

Årets nedskrivningar *

-3 045

-

-

Utgående nedskrivningar

-4 887

-1 842

-1 842

Ackumulerade planenliga
avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

2 284

378

1 089

-4 051

-5 915

-5 923

REDOVISAT RESTVÄRDE
VID ÅRETS INGÅNG

671

805

767

REDOVISAT RESTVÄRDE
VID ÅRETS SLUT

815

671

805

15-12-31

14-12-31

13-12-31

3 094

2 999

3 370

Årets investeringar

108

106

65

Årets utrangeringar

-1 697

-11

-436

Utgående anskaffningsvärde

1 505

3 094

2 999

-2 572

-2 376

-2 605

-250

-207

-207

Utgående avskrivningar

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde

Ingående nedskrivningar

Ingående avskrivningar

13-12-31

6 586

-1 113

REDOVISAT RESTVÄRDE
VID ÅRETS SLUT

14-12-31

Årets investeringar

Årets avskrivningar

REDOVISAT RESTVÄRDE
VID ÅRETS INGÅNG

15-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

-10 277

-7 821

-6 381

-7 287

-2 456

-1 440

-17 564

-10 277

7 821

Ingående anskaffningsvärde

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar

1696

11

436

-1 126

-2 572

-2 376

REDOVISAT RESTVÄRDE
VID ÅRETS INGÅNG

522

623

765

REDOVISAT RESTVÄRDE
VID ÅRETS SLUT

379

522

623

Utgående avskrivningar

REDOVISAT RESTVÄRDE
VID ÅRETS INGÅNG

12 139

13 574

13 663

REDOVISAT RESTVÄRDE
VID ÅRETS SLUT

2 648

12 139

13 574

Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella anläggningstillgångar görs årligen och då
indikationer finns på att nedskrivningsbehov föreligger.
Prövning sker utifrån minsta kassagenererande enhet. Företagsledningen gör utifrån nedskrivningstest bedömningen att inget nedskrivningsbehov föreligger per den 31 december
2015. Det finns marknadsförutsättningar för samtliga aktiverade kostnader avseende nya
podukter.
Koncernen bedömer att samtliga kriterier för aktivering är uppfyllda. När projekten är
slutförda och produkten lanserats påbörjas avskrivning.
* Årets nedskrivningar är hänförliga till nedskrivning av Volvo plattformen.
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NOT K15
Finansiella poster

NOT K19
Kundfordringar
2015

2014

Ränteintäkter

TSEK

2

63

Kundfordringar

Summa

2

63

Osäkra kundfordringar

Samtliga ränteintäkter hänför sig till poster som inte värderas till verkligt värde via resultatet.

Summa

TSEK

2014

Förfallna sedan

2015

15-12-31

14-12-31

13-12-31

8 213

7 817

17 973

-

-

-165

8 213

7 817

17 808

15-12-31

14-12-31

13-12-31

7 350

6 877

13 148

Räntekostnader

-294

-662

Ej förfallna

Summa

-294

-662

1-30 dagar

861

889

2 543

31-60 dagar

-16

32

542

61-90 dagar

18

19

76

Samtliga räntekostnader hänför sig till poster som inte värderas till verkligt värde
via resultatet.

NOT K16
Skatter

Mer än 90 dagar
Summa

TSEK

2015
jan-dec

2014
jan-dec

-

-

Aktuell skattkostnad
Årets skattekostnad
Justering av skatt hänförlig
till tidigare år

-

-

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende
temporära skillnader

-

-

Redovisad skatt

-

-

-

-

1 499

8 213

7 817

17 808

Kunder med omsättning som överstiger
10 % av årsomsättningen
15-12-31

14-12-31

13-12-31

Volvo Europa Truck NV

30 340

22 033

9 985

Renault Trucks SA

23 257

11 818

-

Volvo Truck Corporation

-

-

6 886

Yazaki Wiring
Technologies Lt

-

9 407

-

115 180

86 081

54 510

Årets nettoomsättning

Skattemässiga underskottsavdrag
2015
jan-dec

Koncernen

2014 Giltighets- Skattejan-dec
tid
sats

194 033 203 110

Obegränsad

22%

NOT K17
Resultat per aktie
TSEK

Årets resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare
Antal utstående aktier

2015

2014

8 959

5 226

440 745

Resultat per aktie före och efter
utspädning

0,02

440 745
0,01

NOT K20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
TSEK

15-12-31

14-12-31

13-12-31

Vidaredebiteras

141

-

-

Förutbetalda
projektkostnader

575

-

-

Försäkringsavgifter

144

122

103

Lokalhyra och fastighetsrelaterade kostnader

253

289

258

Emissionskostnader

339

-

-

Övriga poster

686

454

529

2 138

865

890

Summa

Per 2015-12-31 överstiger optionsprogrammets lösenpris den genomsnittliga börskursen
för Allgon aktien varför ingen utspädningseffekt uppstår.

NOT K21
Likvida medel

NOT K18
Varulager
TSEK

15-12-31

14-12-31

13-12-31

8 119

Kassa och banktillgodohavanden

25 490

3 890

1 068

6 984

4 299

Summa

25 490

3 890

1 068

-300

-796

-677

9 994

18 247

11 741

15-12-31

14-12-31

13-12-31

Varulager

7 895

12 058

Varor på väg

2 399

Inkuransreserv
Summa
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NOT K22
Eget kapital

NOT K25
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital
TUSENTAL

Per den 1 januari 2014
Förändringar 2014
Per den 31 december 2014
Förändringar 2015
Per den 31 december 2015

Antal
aktier

Aktiekapital

Övrigt
tillkjutet
kapital

440 745

44 074

284 849

-

-

-

440 745

44 074

284 849

-

-

-

440 745

44 074

284 849

Ingen utdelning har lämnats under 2014 eller 2015.
Aktiekapital: Samtliga aktier är av samma aktieslag, är fullt
betalda och berättigar till en röst. Inga aktier är reserverade
för överlåtelse enligt optionsavtal eller andra avtal. Inga aktier innehas av Allgon AB (publ,) själv eller dess dotterbolag.
Kvotvärdet uppgår till 0,10 SEK.
Övrigt tillskjutet kapital: Övrigt tillskjutet kapital utgörs av
kapital tillskjutet av Allgons ägare.
Omräkningsreserv: Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella
rapporter från utländska verksamheter som har upprättat
sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som
koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i
svenska kronor. Ackumulerad omräkningsdifferens redovisas
i resultatet vid avyttring av utländska verksamheten.
NOT K23
Räntebärande skulder
TSEK

Ställda säkerheter för checkräkningskredit och garantier gentemot kreditinstitut utgörs av företagsinteckning om 29 000
(29 000) TSEK.
Koncernen har inga eventualförpliktelser.

NOT K26
Omräkningsreserv
TSEK

CNY

Genomsnittlig kurs

1,35

Balanskurs per 2015-12-31

1,29

Tabellen visar de kurser som använts vid omräkning av finansiella rapporter från dotterbolaget
i Kina som upprättar sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i vilken
koncernens finansiella rapporter presenteras i (SEK), Valutakurserna har inhämtats från riksbanken.

NOT K27
Transaktioner med närstående
Moderbolaget har fakturerat dotterbolaget Smarteq
Wireless AB enligt följande
TSEK

Management Fee
Räntor

2015
jan-dec

2014
jan-dec

3 493

2 227

875

875

Moderbolaget har mellanhavanden med dotterbolaget
Smarteq Wireless AB enligt följande
TSEK

2015
jan-dec

2014
jan-dec

Reversfordran

12 500

12 500

676

1 423

Avräkning

15-12-31

14-12-31

13-12-31

Fakturabelåning

-

-

8 327

Utnyttjad checkräkningskredit

Vid 2014 års ingång fanns ett ägarlån från Tibia om 5 000 som återbetalades i sin helhet
under 2014.

-

-

3 073

Styrelseledamöterna Yngve Andersson, Christer Palm, Claes Beckman, och Anders Bjökman
har fakturerat styrelsearvode från eget bolag.

Aktieägarlån

-

-

5 000

Koncernens beviljade checkräkningkredit är 6,5 (11,5) MSEK
Koncernen har inga räntebärande lån. Kvarstående skuld till Kathrein om 5 097 redovisas
dels under rubriken långfristig skuld, 2317 och dels under rubriken kortfristig skuld 2 780.

NOT K24
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
TSEK

Personalrelaterade
kostnader
Revisionskostnader
Övriga kostnader

15-12-31

14-12-31

13-12-31

2 904

2577

1 618

125

134

110

1 831

590

256

4 860

3 301

1 984

CFO Sten Hildemar är kontrakterad via konsultbolag.

NOT K28
Händelser efter balansdagen
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 beslöt att emittera 405
169 687 aktier och 24 369 231 teckningsoptioner att användas som
betalning av Åkerströms Intressenter AB med dotterbolag. Åkerströms
tillträddes den tolfte januari. För mer information om Åkerströms se
årsredovisningens sida 15.
Extra bolagsstämman beslöt att ändra Smarteqs firma till Allgon AB
(publ). Bytet av bolagets firma registrerades den sjunde januari 2016.

54

ÅRSREDOVISNING 2015

Extra bolagstämman valde Per Nordlander och Göran Strandberg till nya styrelseledamöter.
Till ny VD för Åkerströms har Tommy Larsson utsetts och till ny
VD för Allgon Asia har Christian Olsson utsetts.
NOT K29
Kassaflödesanalys
TSEK

Erhållen ränta

2015

2014

2

63

-294

-662

Summa

-292

-599

Likvida medel består av
15-12-31

14-12-31

-

-

Kassa och bank

25 490

3 890

Summa

25 490

3 890

Likvida placeringar

Förvärvsvärde

73 532

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar

-24 267

Goodwill

49 265

Tillgångar och skulder som ingick i
förvärvet (TSEK)

Erlagd ränta

TSEK

Förvärvskalkyl (TSEK)

Verkligt
värde

Tillgångar
Installerade kundbas

5 000

Teknologi

5 000

Varumärke

5 000

Byggnader och mark

2 288

Maskiner och andra tekniska anläggningar

2 091

Inventarier, verktyg och installationer
Andelar i intressebolag
Uppskjuten skattefordran

286
6
8 484

Lager

16 358

Kundfordringar

10 406

NOT K30
Förändringar i koncernens sammansättningrörelseförvärv

Aktuell skattefordran

196

Övriga fordringar

116

Förvärvat bolag
Allgon AB (publ.) offentliggjorde den 30 november förvärvet
av Åkerström Intressenter AB. Åkerströms Intressenter AB
är moderbolag i en koncern som även omfattar Åkerströms
i Björbo AB och Åkerströms RRC Ltd i Kina. Extra bolagsstämma i Allgon godkände affären den 4 januari 2016 och från
och med datumet konsolideras Åkerströms i Allgons koncernredovisning.
Förvärvspriset var 73 MSEK och erlades via emission av 406
841 238 aktier i Allgon AB (publ.), 24 369 231 teckningsoptioner och 300 879 kronor kontant motsvarande ett förvärvspris
om totalt 73 532 302 kronor. Ingen tilläggsköpeskilling utgår
och förvärvet omfattade 100 % av aktiekapitalet i Åkerströms
Intressenter AB.
Direkta kostnader för förvärvet som belastat 2015 års resultat uppgår till 408 TSEK.
Åkerströms är en av marknadsledarna inom radiostytning
för industriella applikationer och omsätter cirka 80 MSEK på
årsbasis. Verksamheten bedrivs i huvudsak från en egen fastighet i Björbo, Dalarna och från Tianjin i Kina där koncernen
har en sammansättningsfabrik. Totalt har Åkerströms cirka 60
anställda. För mer information om Åkerströms verksamhet se
årsredovisningens sidor 15 och 16.
Nedanstående analys är preliminär, Värdering och allokering
av övervärden pågår och presenteras i rapporten för första
kvartalet 2016.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

756

Likvida medel
Totala tillgångar
Avsättningar
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Skulder till kreditinstitut

11 153
67 140
-771
-9 223
0
-10 850

Leverantörsskulder

-9 703

Uppskjuten skatteskuld

-3 300

Aktuell skatteskuld

-22

Övriga skulder

-1 202

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-7 802

Totala skulder
Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar

-42 873
24 267

Förvärvets effekt på kassaflödet (TSEK)

Köpeskilling

73 532

Del av köpeskilling som erlagts via apportemission

-73 231

Kontant del av köpeskilling
Likvida medel i de förvärvade bolagen

-301
11 153

Kostnader vid förvärv av dotterbolag 2015

-677

Kostnader vid förvärv av dotterbolag 2016

-228

Förändring av koncernens likvida
medel efter förvärven

9 947
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Moderbolagets

Resultaträkning och rapport
över totalresultatet
TSEK

Nettoomsättning

NOT

2015
JAN-DEC

2014
JAN-DEC

M2

3 493

2 227

3 493

2 227
-2 689

Övriga externa kostnader

M3

-3 193

Personalkostnader

M4

-32

-11

268

-473

Rörelseresultat (EBIT)

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter

M12

875

875

Räntekostnader och liknande resultatposter

M12

-

-220

875

655

1 143

182

Finansnetto
Resultat före skatt (EBT)
Skatt på årets resultat
Årets resultat

M5

-

-

1 143

182

1143

182

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Årets resultat
Årets övriga totalresultat

-

-

Årets totalresultat

1 143

182

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

1 143

182

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

1 143

182
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Moderbolagets

Balansräkning
TSEK

NOT

15-12-31

14-12-31

14-01-01

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag

42 259

42 259

41 999

Fordringar hos dotterbolag

M6

12 500

12 500

12 499

Summa finansiella anläggningstillgångar

54 759

54 759

54 498

Summa anläggningstillgångar

54 759

54 759

54 498

Fordringar hos dotterbolag

-

-

3 500

Skattefordringar

-

-

36

13

10

7

764

15

28

777

25

3 571

Kassa och bank

169

36

35

Summa kassa och bank

169

36

35

Summa omsättningstillgångar

946

61

3 606

55 705

54 820

58 104

Aktiekapital (440 744 675 aktier, kvotvärde 0,10)

44 074

44 074

44 074

Summa bundet eget kapital

44 074

44 074

44 074

8 664

8 664

16 459

182

-

-

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

M7

Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

M8

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

1 143

182

-7 795

Summa fritt eget kapital

9 989

8 846

8 664

54 063

52 920

52 738

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skulder till dotterbolag

676

1 423

-

Skuld till aktieägare

-

-

5 000

Leverantörsskulder

624

31

128

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

M9

-

10

-

342

436

238

1 642

1 900

5 366

55 705

54 820

58 104

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser (avser borgensåtagande Smarteq Wireless AB)

Inga

Inga

Inga

12 777

12 777

3 263
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Moderbolagets

Rapport över förändringar i eget kapital
TSEK

Ingående balans per 1 januari 2014

Aktiekapital

Överkurs
fond

Balanserad
vinst inkl.
årets
resultat

44 074

16 459

-7 795

Summa
eget kapital

52 738

TOTALRESULTAT
Årets resultat
Summa totalresultat
Resultatdisposition

-

-

182

182

44 074

16 459

-7 613

52 920

-

-7 795

7 795

-

Utgående balans per 31 december 2014

44 074

8 664

182

52 920

Ingående balans per 1 januari 2015

44 074

8 664

182

52 920

TOTALRESULTAT
Årets resultat

-

-

1 143

1 143

Summa totalresultat

44 074

8 664

1 325

54 063

Utgående balans per 31 december 2015

44 074

8 664

1 325

54 063
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Moderbolagets

Kassaflödesanalys
MODERBOLAGET
TSEK

NOT

2015

2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster

M11

1 143

182

1 143

182

Förändring av kortfristiga fordringar

-752

3 545

Förändring av kortfristiga skulder

-258

1 534

133

5 261

Emission i dotterbolag

-

-260

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-260

Amortering av räntebärande lån

-

-5 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-5 000

133

1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den
löpande verksamhetens tillgångar och skulder
FÖRÄNDRINGAR I DEN LÖPANDE VERKSAMHETENS TILLGÅNGAR

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

M11

36

35

Likvida medel vid årets slut

M11

169

36
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MODERBOLAGETS

Noter

NOT M1
Väsentliga redovisningsprinciper

NOT M3
Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderbolaget övergått till att tillämpa
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Detta innebär att
moderbolaget i sina finansiella rapporter tillämpar de IFRSs
och IFRICs som har godkänts av EU, när detta är möjligt inom
ramen för ÅRL, samt med hänsyn tagen till sambandet mellan
redovisning och beskattning. Övergången har inte medfört
några kvantitativa effekter eller effekter på hur resultat- och
balansposter presenteras. Däremot har övergången inneburit
utökade tilläggsupplysningskrav.
Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än Koncernen i de fall som anges nedan.
Uppställningsform för resultat- och balansräkning Moderbolaget använder de uppställningsformer som anges i årsredovisningslagen, vilket bland annat medför att en annan presentation av eget kapital tillämpas. I övrigt presenteras resultat
och balansräkning på samma sätt som i Koncernen. Vissa
benämningar i resultaträkningen avviker mellan koncern och
moderbolaget, vilket har koppling till de begrepp som används
i årsredovisningslagen respektive i IFRS standarder. Eventuella avsättningar redovisas i moderbolaget under separat
rubrik.

TSEK

2015
jan-dec

2014
jan-dec

234

183

-

-

Ernst & Young
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

-

-

70

-

304

183

NOT M4
Anställda och personalkostnader
2015

Varav
män

2014

Varav
män

Medelantal anställda

-

-

-

-

Styrelsen

4

4

4

4

Övriga ledande
befattningshavare*

-

-

-

-

2015

2015

2014

2014

Antal anställda

Personalkostnader
TSEK

Styrelse

Arvode Pensioner

500

-

Arvode Pensioner

500

-

Aktier i dotterföretag

VD*

-

-

-

-

Anskaffningsutgifter för aktier i dotterföretag aktiveras som
tillgång och redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
eventuella nedskrivningar. Erhållna utdelningar redovisas
som intäkter när rätten att erhålla betalning har fastställts.
Därefter sker en nedskrivningsprövning av andelarna till
vilket utdelningen hänförs. När det finns en indikation på att
aktier och andelar i dotterföretag minskat i värde görs en
beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i
posten Resultat från andelar i koncernbolag.

Övriga ledande
befattningshavare*

-

-

-

-

Övriga anställda

-

-

-

-

*VD har varit anställd i dotterbolaget Smarteq Wireless AB men kommer från och med den första april 2016 att vara anställd i moderbolaget. CFO är kontrakterad via konsultbolag och dennes kostnader
ligger under övriga externa kostnader som vidarefaktureras Smarteq
Wireless. COO är anställd i dotterbolaget Smarteq Wireless AB.

Ersättningar och andra förmåner under 2015, styrelsen
TSEK

NOT M2
Nettoomsättning

Yngve Andersson (Ordförande)

Moderbolagets nettoomsättning avser i sin helhet fakturering
till dotterbolaget Smarteq Wireless AB.
TSEK

Sverige

2015
jan-dec

2014
jan-dec

3 493

2 227

Övrig
Arvode ersättning

Summa

67

-

Christer Palm (Ordförande)

166

-

166

Patrik Bluhme (Ledamot)

100

-

100

Claes Beckman (Ledamot)

100

-

100

Anders Björkman (Ledamot)

67

67

-

67

500

-

500

Styrelsen: Styrelseordförande skall enligt bolagsstämmobeslut erhålla
arvode om 200 TSEK (200). Övriga ledamöter skall enligt bolagsstämmobeslut erhålla vardera 100 TSEK (100). Yngve Andersson var
ordförande fram till årsstämman då han avböjt omval. På årsstämman
valdes Christer Palm till ny styrelseordförande och Anders Björkman
valdes in i styrelsen.
Valberedningen:Valberedningen uppbör inte någon ersättning.
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NOT M6
Andelar i koncernföretag

Ersättningar och andra förmåner under 2014, styrelsen
Lön/
Arvode

TSEK

Kostnadsersätttning

Summa

Yngve Andersson,
styrelseordförande

200

21

221

Christer Palm,
styrelseledamot

100

17

117

TSEK

2015
jan-dec

2014
jan-dec

232 971

232 711

-

260

-190 712

-190 712

42 259

42 259

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyemission*

Claes Beckman,
styrelseledamot

100

0

100

Patrik Bluhme,
styrelseledamot

100

0

100

Summa

500

38

538

Nedskrivning aktier i dotterbolag
Bokfört värde

VD: Johan Hårdén, VD, erhöll en fast månadslön på 93 TSEK samt pension uppgående till
25% av månadslönen. Det utgår rörlig ersättning till VD om vissa mål uppnås. För 2015
utbetalas rörlig ersättning utöver lön motsvarande 3 månadslöner. VD´s rörliga ersättning
kan maximalt uppgå till 3 månadslöner. COO´s rörliga ersättning kan maximalt uppgå till 2
månadslöner. För 2015 utbetalas rörlig ersättning till COO utöver lön motsvarande 2 månadslöner. VD’s anställningsavtal kan kan sägas upp med en uppsägningstid på sex månader.
Detta gäller oavsett vilken av parterna som säger upp avtalet. Under uppsägningstiden
utgår månadslön.
Styrelsen: För räkenskapsåret 2015 har styrelseordförande erhållit ett arvode om 200 TSEK.
Övriga ledamöter har erhållit 100 TSEK vardera, tillsammans totalt 300 TSEK.
Valberedningen: Valberedningen uppbär ingen ersättning

*Nyemission Smarteq Antennas Shanghai Co, Ltd.

Moderbolagets innehav av aktier i dotterbolag
Säte

Kapitalandel

Antal

Bokfört
värde

Smarteq Wireless
AB, 556128-5437

Stockholm

100%

45 000

41 800

Smarteq Antennas
Shanghai Co, Ltd,
052997930

Shanghai

100%

459

Bokfört värde

NOT M5
Skatter
2015
jan-dec

TSEK

2014
jan-dec

Aktuell skattkostnad
Årets skattekostnad

-

-

Justering av skatt hänförlig
till tidigare år

-

-

Uppskjuten skatt avseende
temporära skillnader

-

-

Redovisad skatt

0

0

2015
jan-dec

2014
jan-dec

1 143

182

-251

-40

TSEK

Avstämning av effektiv skattesats
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (22%)
Effekt av ej avdragsgilla kostnader
Utnyttjade underskottsavdrag
Redovisad skatt
Skattemässiga
underskottsavdrag

Allgon AB

NOT M7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015
jan-dec

2014
jan-dec

Förutbetalda transaktionskostnader

409

-

Förutbetalda nyemissionskostnader

339

-

TSEK

Försäkringsavgifter

Uppskjuten skatt

2015

2014

-

-

251

40

0

0

Giltighetstid

Skattesats

53 179 54 322 Obegränsad

22%

42 259

10

15

Nasdaq

6

-

Summa

764

15

NOT M8
Eget kapital
Aktiekapital
Vid ingången av räkenskapsåret 2014 och vid utgången av
räkenskapsåret 2015 uppgick det registrerade aktiekapitalet
till 440 74467,50 kronor fördelat på 440 744 675 aktier
till ett kvotvärde om 0,10 kr. Samtliga aktier är av samma
aktieslag, är fullt betalda och berättigar till en röst. Inga aktier
är reserverade för överlåtelse enligt optionsavtal eller andra
avtal.
Aktiebaserade incitamentsprogram
Under 2013 utgavs ett optionsprogram som omfattade
ledande befattningshavare inom Allgon.
Totallt tecknades 26 400 000 teckningsoptioner inom ramen
för optionsprogrammet. Varje teckningsoption berättigar
till nyteckning av en (1)ny B-aktie till en teckningskurs av
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0,23 kronor. Nyteckning med stöd av teckningsoptioner kan
ske från och med den 13 maj 2016 till och med den 31 maj
2016. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer
aktiekapitalet att öka med högst 2 640 000 kronor genom
utgivandet av högst 26 400 000 B-aktier motsvarande en
utspädningseffekt av cirka 5 procent på röster och kapital
i bolaget. Teckningsoptionerna förvärvades av anställda till
marknadsvärde beräknat enlig Black-Scholes optionsvärderingsmodell.
Överkursfond
När en aktie emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna
ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde,
föras till överkursfonden.
NOT M9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2014
jan-dec

Arvoden externa tjänster

201

120

Revisionskostnader

120

95

21

221

342

436

Övriga kostnader
Summa

Moderbolaget har fakturerat dotterbolaget Smarteq
Wireless AB enligt följande:

Management Fee
Räntor

2015
jan-dec

2014
jan-dec

3 493

2 227

875

875

Moderbolaget har mellanhavanden med dotterbolaget
Smarteq Wireless AB enligt följande:
TSEK

2015
jan-dec

2014
jan-dec

Reversfodran

12 500

12 500

676

1 423

Avräkning

2014
jan-dec

Kassa och bankktillgodohavanden

169

36

Summa

169

36

2015
jan-dec

2014
jan-dec

Ränteintäkter

875

875

Summa

875

875

NOT M12
Finansiella intäkter och kostnader
TSEK

Samtliga ränteintäkter hänför sig till poster som inte värderas till verkligt värde
via resultatet.

2015
jan-dec

2014
jan-dec

Räntekostnader

-

220

Summa

-

220

Samtliga räntekostnader hänför sig till poster som inte värderas till verkligt värde via
resultatet.
Räntekostnad 2014 avser erlagd ränta avseende aktieägarlån.

NOT M13
Händelser efter balansdagen
Allgon förvärvar Åkerströms. Likvid erläggs i huvudsak genom emission av nya aktier villkorat av beslut på extra bolagsstämma. Köpeskillingen uppgår till ca 73 MSEK.

NOT M10
Transaktioner med närstående

TSEK

2015
jan-dec

TSEK

TSEK

2015
jan-dec

TSEK

Likvida medel består av

Extra bolagsstämma den fjärde januari 2016 beslöt att emittera 405 169 687 aktier och 24 369 231 teckningsoptioner
att användas som betalning av Åkerströms Intressenter AB
med dotterbolag. Åkerströms tillträddes den tolfte januari.
För mer information om Åkerströms se årsredovisningens
sidan 15.
Extra bolagsstämman beslöt att ändra Smarteqs firma till
Allgon AB (publ). Bytet av bolagets firma registrerades den
sjunde januari 2016.
Extra bolagstämman valde Per Nordlander och Göran
Strandberg till nya styrelseledamöter.
Till ny VD för Åkerströms har Tommy Larsson utsetts och till
ny VD för Allgon Asia har Christian Olsson utsetts.

Vid 2014 års ingång fanns ett ägarlån från Tibia om 5 000 som återbetalades i sin helhet
under 2014.

NOT M11
Kassaflödesanalys
I nedanstående tabellspecificeras årets erhållna respektive
erlagda räntor.
TSEK

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Summa

2015
jan-dec

2014
jan-dec

875

875

-

-220

875

655
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Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i
enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god
redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat,
samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.
2

Stockholm den 12 april 2016

Christer Palm
Ordförande

Patrik Bluhme

Claes Beckman

Anders Björkman

Per Nordlander

Göran Strandberg

Johan Hårdén
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 april 2016
Ernst & Young AB

Per Hedström
Auktoriserad revisor
Koncernens resultat- balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning kommer
att fastställas på årsstämman den 4 maj 2016
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Revisionsberättelse
TILL ÅRSSTÄMMAN I ALLGON AB (PUBL), ORG.NR 556387-9955
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ALLGON AB (publ) för räkenskapsåret 2015.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 26-63.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och koncernredovisning
som ger en rättvisande bild enligt International Financial
Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-redovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt International Financial Reporting
Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-räkningen för moderbolaget och
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
ALLGON AB (publ) för räkenskapsåret 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

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

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

Stockholm den 13 april 2016
Ernst & Young AB

Per Hedström
Auktoriserad revisor
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