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Återhämtningen tydlig. Redo för ny expansion.

Andra kvartalet 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 109,1 (128,8) MSEK, en minskning med 15,3 procent jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. 

• Kvartalets EBITDA uppgick till 13,8 (20,8) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 12,7 (16,1) procent. 

• Rörelseresultatet, som inkluderar en nedskrivning av goodwill för segmentet Industriell IoT om 27,1 MSEK, 
uppgick till -20,9 (14,2) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -19,1 (11,0) procent. 

• Kvartalets resultat uppgick till -29,7 (4,8) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om -0,53 (0,08) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,1 (21,2) MSEK. 

Januari till juni 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 249,1 (265,7) MSEK, en minskning med 6,2 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. 

• Periodens EBITDA uppgick till 34,6 (47,2) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 13,9 (17,7) procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till -8,6 (34,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -3,4 (12,8) procent. 

• Periodens resultat uppgick till -26,8 (15,5) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om -0,48 (0,28) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,9 (42,6) MSEK. 

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar, tillverkar 
och levererar lösningar för olika tillämpningar till kunder runt om i världen. 

KVARTALSRAPPORT
JANUARI–JUNI

• Allgon vidtog under kvartalet en rad åtgärder för att skydda kundernas verksamheter genom 
att upprätthålla produktion och service. Detta gav effekt och Allgons omsättning blev därför 
bättre än väntat och stannade på en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år.  

• Parallellt har Allgon rustat verksamheten för att ha fördelar i industrins återhämtning. 
Efterfrågan på radiostyrning har ökat märkbart sedan slutet av april och nya kunder har 
tillkommit.

•  Allgon fortsätter renodlingen och målsättningen är att tre bolag ska ha avvecklats från 
koncernen under 2020. Kärnverksamheten industriell radiostyrning kommer då stå för 90 
procent av koncernens omsättning. Allgon arbetar intensivt vidare med en tydlig plan för 
expansion, organiskt och via selektiva förvärv i både kompletterande segment och på nya 
marknader. 

Kommentarer och siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.

TSEK 2020:Q2 2020:Q1 2019:Q4 2019:Q3 2019:Q2 R12
Kvarvarande verksamhet1

Nettoomsättning 109 128 139 949 132 866 126 083 128 830 508 026
Bruttoresultat 77 898 100 450 95 718 93 428 94 867 367 494
Bruttomarginal (%) 71,4% 71,8% 72,0% 74,1% 73,6% 72,3%
EBITDA 13 815 20 804 20 420 26 831 20 796 81 870
Rörelseresultat (EBIT) -20 870 12 284 9 250 20 662 14 219 21 326
Rörelsemarginal (%) -19,1% 8,8% 7,0% 16,4% 11,0% 4,2%
Resultat före skatt -26 647 5 837 2 370 15 477 8 680 -2 963
Resultat efter skatt -29 704 2 950 15 788 15 004 4 770 4 038
Resultat per aktie, SEK -0,53 0,05 0,28 0,27 0,08 0,07
Kassaflöde från den löpande verksamheten2 17 106 9 748 17 212 7 771 21 181 51 837
Nettoskuld/EBITDA, ggr (rullande 12 månader) 3,3 2,7 2,4 3 2,5 3 2,9 3 2,7 3

Totalt koncernen, inklusive avvecklad verksamhet
Resultat efter skatt -41 258 1 039 14 736 10 209 7 289 -15 274
Resultat per aktie, SEK -0,73 0,02 0,26 0,18 0,13 -0,27

1 Koncernen i sin helthet exklusive Satmission & WSI
2 Amorteringen av finansiella leasingskulder redovisas från och med 1/1-2020 under finansieringsverksamheten. Jämförelsetalen har räknats om.
3 Inklusive tillgångar och skulder relaterad till avvecklad verksamhet. Siffrorna är ej omräknade utifrån avvecklad verksamhet.
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Återhämtningen tydlig. Redo för ny expansion.

Allgon mötte det andra kvartalets låga efterfrågan på 
ett väl genomfört sätt. Vi reagerade snabbt, säkrade 

leveranser och justerade ned produktionen. Allt för 
att skydda värden, såväl hos våra kunder som inom 
dotterbolagen Åkerströms och Tele Radio, och samtidigt 
säkerställa beredskap inför återhämtningen. Det är med 
tillfredsställelse jag ser att trots en minskning i omsättning 
har vi kunnat behålla en stabil EBITDA-marginal för 
radiostyrningen i kvartalet. Allgon har även bibehållit sin 
starka kapitalposition och ett positivt kassaflöde från den 
löpande verksamheten. 

Botten i efterfrågan såg vi den 27:e april. Sedan dess ser 
vi en bred återhämtning i efterfrågan. Steg för steg har 
vår vardag återvänt till det normala under maj och juni 
och sedan fortsatt även i juli och augusti. Flera kunder är 
tillbaka på mer normala nivåer. Andra kunder, regioner 
och branscher behöver mer tid för att återstarta. 
Parallellt har vi fortsatt att renodla verksamheten för 
att öka vår kapacitet att rulla ut vår långsiktiga plan för 
expansion. Vi är redo att agera när olika tillfällen bjuds 
både i Europa och globalt.
Naturligtvis minskade Allgons omsättning under andra 
kvartalet på grund av pandemin. Men inbromsningen är 
mindre än vi befarat. Det är inte bara ett styrketecken 
för kvartalet utan visar också på vår förmåga att hantera 
snabba förändringar i efterfrågan. Vår stora breda kundbas 
med långa kundrelationer visar också på god stabilitet i 
ett pressat läge.

Starka kundrelationer
Allgon har under det andra kvartalet framför allt fokuserat 
på återstarten. Produktionen i Kina går nu för fullt. Vår 
växande produktion i Vietnam har givit oss allt fler viktiga 
nyckelprodukter. 
Allgons kärnmarknader Sverige och övriga Europa är 
märkbart på väg tillbaka. Även Nordamerika har gått bättre 
än väntat. Efterfrågan från Asien och Australien är redan 
större än i fjol. I andra, för Allgon, mindre marknader, ser 
vi vissa tecken på återhämtning trots lokala sanktioner. 
Snabba förändringar i efterfrågan är något vi på Allgon 
är väl rustade för. Allt för att kunna fånga unika fördelar 
i unika situationer. Så har vi agerat de senaste åren och 
månaderna. Under kvartalet har vi återigen tagit nya 
kunder. Det beror på att flera konkurrenter haft svårt att 
leverera. Då har flera för oss nya kunder hört av sig och 
givit oss sitt förtroende och sina uppdrag. Vi har varit 
snabba på att fånga upp ny efterfrågan från exempelvis 
skogsindustrin i England och offshore i Norge.

Radiostyrningen tålig
Återhämtningen märks bland såväl mellanstora som stora 
bolag, framförallt i Europa och Asien. Både inom maskiner, 
trävaror, stål, råvaror och kemi mm. Branscherna fordon 
och påbyggnad på fordon är de enda där vi noterar en 
påtagligt långsammare återhämtning.  
Kunden Buffalo Turbine lade en större order under maj 
månad. Vi har också genomfört ett strategiskt viktigt 
projekt med Radez-varvet i Kroatien och därtill även 
levererat en större order till en vindkraftstillverkare i 
Danmark. 
Under andra kvartalet har Allgon stegvis minskat 
andelen korttidspermitterade. Idag är endast ett fåtal 
korttidspermitterade. Senaste tiden har vi börjat att 
rekrytera igen för att vara än mer redo inför resterande 
halvår. Ett styrketecken är att flera kunder redan har lagt 
ordrar för resten av året. Vi har också en stark säljkultur 
där vi tar för oss när tillfällen bjuds. Vi är samtidigt beredda 
på en långdragen pandemi och en eventuell andra våg.
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Någon övergripande prognos kan vi däremot inte ge, 
eftersom vi vill vara fortsatt beredda på överraskningar 
i alla riktningar.

Expansionen fortsätter
Allgons långsiktiga plan för expansion ligger fast. I år 
tar vi definitivt steget från ett spretigt svenskt tekniskt 
konglomerat till ett fokuserat bolag inom radiostyrning 
i europeisk industri med en pågående global expansion. 
Vi ser i år fortsatt goda möjligheter att expandera i nya 
regioner och marknader. Såsom fjolårets etableringar i 
Brasilien, Frankrike och Ryssland. Att mitt under pandemin 
lägga grunden för dessa nya verksamheter har däremot 
varit ovanligt krävande. Samtidigt vill vi vara startklara 
när efterfrågan växlar upp. 
Vår plan att expandera genom att köpa kompletterande 
bolag kommer vi att fördjupa framöver. Vi ser flera 
attraktiva bolag både bland större och mindre aktörer 
som kan komplettera Allgon vad gäller kundbas och stark 
lokal organisation. 
Branschen industriell radiostyrning har samtidigt 
ett påtagligt behov av europeisk och även en global 
konsolidering. För att kunna leda denna utveckling har 
Allgon i år renodlat koncernen. Av de fyra dotterbolag 
som är utanför kärnverksamheten radiostyrning har 
vi avvecklat hälften från koncernen. Det gäller bolagen 
Satsmission som har sålts och IIOX där avveckling har 
påbörjats under kvartalet. Målsättningen för 2020 är att 
Allgon ska ha renodlat industriell radiostyrning till 90 
procent av verksamheten, sett till omsättning. 
Det kvarvarande bolaget utanför Allgons fokusområde 
är Smarteq, vars robusta antenner fokuserar på 
samhällskritisk infrastruktur som smarta elmätare, 
laddstolpar, kommersiella fordon och specialfordon. 
Smarteq har trots det utmanande marknadsläget ökat 
omsättningen med 16 procent jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år.  
Framåt fortsätter Allgon renodligen och fokuseringen 
på radiostyrning. Senaste årens nyöppnade marknader 
utvecklas enligt vår plan. Vi ser utrymme för flera nya 
försäljningskontor världen över och vi kommer också 
fördjupa vår analys när det gäller selektiva förvärv som 
kompletterar vår kärnverksamhet. Allgon gör sig redo för 
ny expansion. 
 

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
Stockholm, 27 augusti
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Tele Radio utvecklar, tillverkar och 
marknadsför tålig radiostyrning för 
industriellt bruk. Tele Radios produktutbud 
omfattar avancerade radiosystem som är speciellt 
anpassade för situationer där kraven på säkerhet 
och tillförlitlighet är höga, exempelvis inom tung 
industri samt enklare system för att öppna och 
stänga portar. Tele Radio har verksamhet i 18 länder 
där de lokala dotterbolagen erbjuder försäljning, viss 
produktanpassning och service. Tele Radio arbetar 
även genom auktoriserade återförsäljare. 

Verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen Tele Radio International Holding-koncernen (Tele Radio) och i 
Åkerströms Björbo AB (Åkerströms).

Åkerströms utvecklar, tillverkar och 
marknadsför robusta produkter för 
radiostyrning av industrikranar, portar 
och mobila tillämpningar. Åkerströms 
har en stark marknadsposition hos den tunga 
svenska basindustrin. Den starka positionen är 
byggd på långa kundrelationer där Åkerströms 
välutvecklade serviceerbjudande är en viktig 
komponent. Försäljningen sker direkt till slutkund 
och genom utvalda distributörer och partners, som 
erbjuder både lokal och global service och support. 
Verksamhetens kunder finns i huvudsak kring 
Östersjön. 

Whitespace guide

Affärsområden

Industriell radiostyrning

Tele Radio
Åkerströms

EU exklusive Sverige2

Sverige
Övriga

Industriell radiostyrning
Connectivity

Fördelning av 
omsättning YTD

Fördelning av 
omsättning 

YTD

Fördelning 
omsättning mellan  

affärsområden 
YTD1

Affärsområdet Industriell radiostyrning

1 Avser kvarvarande verksamheter 2 Storbritannien ingår i siffrorna
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Affärsområdet indelas i två segment. Verksamheten för segmentet Antenner bedrivs i det helägda dotterbolaget Smarteq 
Wireless AB (Smarteq). Satmission AB, som har ingått i segmentet Antenner har under det andra kvartalet 2020 sålts 
till ASTG och jämförelsesiffrorna är omräknade till att bara inkludera kvarvarande verksamhet. Verksamheten för 
segmentet Industriell IoT bedrivs i de helägda dotterbolagen Wireless System Integration Sweden AB (WSI) och i Industrial 
Internet of X AB (IIOX). I slutet på april 2020 inleddes avvecklingen av IIOX. Bolagets sista anställda slutar under det 
tredje kvartalet. Per 30 juni har WSIs tillgångar och skulder klassificerats till innehav för försäljning då diskussioner 
har inletts med olika intressenter om att hitta ett bättre hem åt WSI.

Connectivity

Smarteq utvecklar och levererar antenner och 
antennlösningar med fokus på hög prestanda, 
robusthet och tillförlitlighet. Produkterna tas fram 
i nära samarbete med de globala kunderna, främst inom 
segmenten fordon, energi och industri. Företaget har en stor 
produktportfölj av avancerade multifunktionsantenner med 
hög prestanda. Smarteq är en marknadsledande leverantör 
av antenner för smarta elmätare och laddstolpar i Norden 
och en utvecklingspartner av kundanpassade och inbyggda 
antennlösningar till fordonsindustrin. 

WSI är ett etablerat designhus och är baserat på ett 
nyckelfärdigt kunderbjudande inom IoT för industriella 
applikationer. WSI har en global kundbas där kunderna 
erbjuds helhetslösningar inom utveckling och industrialisering 
av IoT applikationer och avancerade radiolösningar. 
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Industriell radiostyrning

Försäljning
Tele Radios omsättning för kvartalet uppgick till 76,3 
MSEK och Åkerströms, inklusive Allgon Tianjin, har omsatt 
19,8 MSEK vilket ger en total omsättning om 96,1 MSEK, 
jämfört med 124,7 MSEK för årets första kvartal och 116,8 
MSEK för motsvarande kvartal föregående år. Både Tele 
Radios och Åkerströms omsättning har påverkats negativt 
av Covid-19 under kvartalet. Tillväxten för affärsområdet, 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år, var negativ 
och uppgick till -17,7 procent. Affärsområdets EBITDA 
före koncerngemensamma kostnader uppgick till 18,9 
MSEK jämfört med 25,1 MSEK för motsvarande kvartal 
föregående år. Den gemensamma EBITDA-marginalen 
exklusive koncerngemensamma kostnader för det andra 
kvartalet uppgick till 19,7 procent. 
Under perioden januari till juni har Tele Radio omsatt 
171,3 MSEK och Åkerströms inklusive Allgon Tianjin har  
omsatt 49,5 MSEK, vilket ger en total omsättning om 
220,9 MSEK, jämfört med 239,5 MSEK för motsvarande 
period föregående år. Tillväxten för affärsområdet, jämfört 
med motsvarande period föregående år, var negativ och 
uppgick till -7,8 procent. Affärsområdets EBITDA före 
koncerngemensamma kostnader uppgick till 44,0 MSEK 
jämfört med 54,6 MSEK för motsvarande period föregående 
år. Den gemensamma EBITDA-marginalen exklusive 
koncerngemensamma kostnader för perioden januari till 
juni uppgick till 19,9 procent.
Affärsområdets omsättning och tillväxt under perioden 
januari till juni är bättre än koncernledningens 
förväntningar under rådande pandemi.

TSEK 2020:Q2 2020:Q1 2019:Q4 2019:Q3

Nettoomsättning 96 131 124 724 118 889 113 871

EBITDA 18 924 25 045 27 038 29 513

Rörerelseresultat (EBIT) 12 719 18 473 16 799 24 438

Rörelsemarginal, % 13,2% 14,8% 14,1% 21,5%

Medelantalet anställda 338 339 331 323

Nettoomsättning/anställd 284 368 359 353

Tele Radio
Tele Radios omsättning uppgick till 76,3 MSEK, att jämföra 
med första kvartalets omsättning om 95,0 MSEK. Tillväxten 
var under det andra kvartalet negativ med -14,5 procent 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år och -19,6 
procent i jämförelse med årets första kvartal. Detta kan 
tillskrivas effekterna av Covid-19. Tack vare en diversifierad 
marknad och att Tele Radio har verksamhet globalt blev 
påverkan av Covid-19 mindre än vad vi befarat.

Åkerströms
Åkerströms omsättning för det andra kvartalet uppgick till 
19,8 MSEK, att jämföra med det första kvartalets omsättning 
om 29,7 MSEK. Tillväxten var under det andra kvartalet 
negativ med -28,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 

föregående år och -33,4 procent i jämförelse med årets 
första kvartal. Detta kan tillskrivas effekterna av Covid-19 
då den största andelen av Åkerströms omsättning är inom 
EU inklusive Sverige. 

Marknad och verksamhetens utveckling
Årets andra kvartal präglades av ett osäkert marknadsläge 
i sviterna av Covid-19. Tack vare att marknaden för 
industriell radiostyrning är starkt diversifierad, liksom 
Tele Radios och Åkerströms kundportföljer, åtnjuter 
affärsområdet god riskspridning vilket tog sig uttryck under 
perioden. Medan ordertakten från större industribolag 
mattades av kompenserades detta med nya ordrar från 
andra aktörer. I samband med att många länder globalt 
öppnade upp i slutet av det andra kvartalet noterades en 
allmän ökning av efterfrågan, inte minst från de större 
industriverksamheterna.
För att stävja effekterna av pandemin vidtog och 
implementerade både Åkerströms och Tele Radio ett flertal 
kostnadsbesparande åtgärder från och med slutet av det 
första kvartalet, inklusive korttidspermitteringar i de 
marknader där detta varit tillämpbart. Då efterfrågan 
återhämtade sig markant i de viktiga marknaderna Sverige 
och Tyskland under det andra kvartalet upphörde Tele Radio 
med permitteringar för det svenska säljbolaget under juni/
juli och för den tyska verksamheten under augusti. Under 
det tredje kvartalet kommer nära på samtliga medarbetare 
i alla marknader att vara tillbaka i fullt arbete.
Leveranser till kund fortgick under det andra kvartalet 
enligt plan utan större förseningar. Tele Radios 
produktionskapacitet i Xiamen, Kina, är nu helt återställd 
efter att under inledningen av det andra kvartalet ha 
varit något begränsad. Samtidigt föreligger fortsatt vissa 
utmaningar hos underleverantörer i länder som drabbats 
hårt av pandemin, vilka väntas bestå under resterande 
del av 2020.

Tele Radio Åkerströms
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Omsättning per kvartal, MSEK

Tele Radio mottog under det andra kvartalet flera betydande 
ordrar, bland annat i maj från den långvariga kunden 
Buffalo Turbine i USA. Under perioden har Tele Radio också 
genomfört ett strategiskt viktigt projekt med Radez-varvet 
i Blato, Kroatien, för applikationer inom sjöfart. Som en del 
av bolagets geografiska expansion fortsätter planeringen 
av etablering av nya dotterbolag globalt. Under kvartalet 
öppnade Tele Radio ett försäljnings- och supportkontor i 
Stockholm för att komma närmare kunderna i östra Sverige.
Åkerströms har under kvartalet fortsatt lanseringen 

Affärsområdesredovisning
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av affärsområdet Access_Ctrl som först presenterades 
på Underhållsmässan i mars 2020. Access_Ctrl, där 
Åkerströms erbjuder tjänster inom behörighetsstyrning, 
har tagits emot väl av marknaden och bolaget arbetar nära 
kunderna för att utveckla tjänsterna vidare. Under kvartalet 
har bolaget inlett samarbete med ett antal nya kunder 
samt även mottagit en större order på radiostyrning till 
en vindkraftverkstillverkare i Danmark om ca 1,4 MSEK, 
där två av fyra leveranser genomförts under det andra 
kvartalet och i inledningen av augusti.

Omsättning, MSEK per region och kvartal och procentuell fördelning YTD 
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Connectivity

Antenner
Per den 1 april såldes Satmission till ASTG AB och siffrorna 
har räknats om för att bara inkludera kvarvarande 
verksamhet, det vill säga Smarteq.
Segmentets omsättning för kvartalet uppgick till 13,0 
MSEK med ett gemensamt EBITDA om -1,4 MSEK. 
Den gemensamma EBITDA-marginalen exklusive 
koncerngemensamma kostnader för det andra kvartalet 
uppgick till -11,0 procent. Under perioden januari till juni 
har affärsområdet omsatt 28,1 MSEK med ett gemensamt 
EBITDA om 0,3 MSEK. Den gemensamma EBITDA-
marginalen exklusive koncerngemensamma kostnader 
för perioden uppgick till 1,1 procent.
 

TSEK 2020:Q2 2020:Q1 2019:Q4 2019:Q3

Nettoomsättning 12 966 15 160 13 841 12 033

EBITDA -1 431 1 752 -282 2 099

Rörerelseresultat (EBIT) -1 828 1 071 -989 1 393

Rörelsemarginal, % -14,1% 7,1% -7,1% 11,6%

Medelantalet anställda 12 12 12 11

Nettoomsättning/anställd 1 080 1 263 1 153 1 094

                                                                                                                                                        
Marknad och verksamhetens utveckling
Smarteq har haft en stabil och positiv utveckling under 
kvartalet där omsättningen uppgick till 13,0 MSEK jämfört 
med 11,2 MSEK under motsvarande kvartal föregående år, 
vilket motsvarar en omsättningsökning på 15,9 procent. 
Detta är bland annat ett resultat av att bolagets antenner och 
antennlösningar är en del av kritisk samhällsinfrastruktur 
som inte påverkats av Covid-19 i samma utsträckning som 
andra delar av marknaden. 
På grund av Covid-19 har transportkostnaderna ökat 
och det tillsammans med en hög dollarkurs under våren 
har påverkat bruttomarginalen under kvartalet negativt. 
Transportkostnaderna har dock börjat återgå till det 
normala. Stora delar av personalen har fortsatt att arbeta 
på distans under kvartalet, men givet den fortsatt starka 
efterfrågan har inga korttidspermitteringar verkställts. 
Istället har två personer ersättningsrekryterats inom R&D, 
vilka påbörjat sin anställning under augusti.
Mot bakgrund av Allgons fokus mot industriell radiostyrning 
meddelades avyttringen av Satmission till ASTG den 12 
maj med transaktionsdatum den 1 april. Hos ASTG får 
Satmission ett nytt hem i ett bolag som är fokuserat på 
avancerade system och tjänster för satellitkommunikation. 
Betalning sker dels i 2 500 000 aktier i ASTG och dels via 
en earn-out om minst 4,6 MSEK. Försäljningen genererade 
en realisationsförlust om 11,7 MSEK som har belastat  
resultatet under det andra kvartalet.    
I augusti har vi sålt aktierna och erhöll en likvid på 5,4 
MSEK, vilken påverkar kassaflödet positivt under det tredje 
kvartalet.

     

Industriell IoT
Per 30 juni klassificeras WSI  som verksamhet under 
avveckling då dialoger om försäljning av bolaget pågår. 
Jämförelsesiffror har räknats om för att bara inkludera 
kvarvarande verksamhet, det vill säga IIOX som dock är 
under nedläggning. Segmentets omsättning för kvartalet 
och perioden uppgick till 0,0 MSEK. Den gemensamma 
EBITDA marginalen var för kvartalet -2,0 MSEK och för 
perioden januari till juni -4,2 MSEK.  

TSEK 2020:Q2 2020:Q1 2019:Q4 2019:Q3

Nettoomsättning 31 66 136 179

EBITDA -2 073 -2 097 -2 536 -1 610

Rörerelseresultat (EBIT) -2 088 -2 113 -2 552 -1 628

Rörelsemarginal, % -6814,3% -3185,6% -1876,5% -909,5%

Medelantalet anställda 4 6 6 6

Nettoomsättning/anställd 8 11 23 30

Marknad och verksamhetens utveckling
IIOX verksamhet var nära kopplad till WSIs Business 
Creation lösning. Då WSI beslutat att fokusera på sin 
traditionella affär och utvecklingen av Business Creation 
tillsvidare har stoppats föranledde det att Allgon under 
slutet på april beslutade att avveckla IIOX. Nedläggningen 
leder till kostnadsbesparing då IIOX inte genererat några 
intäkter sedan sommaren 2019. I slutet på april varslades 
samtliga anställda i IIOX och den sista anställda lämnar 
bolaget under det tredje kvartalet. Avvecklingen av IIOX 
resulterar i en nedskrivning av goodwill om 11,2 miljoner 
kronor som belastar resultatet under det andra kvartalet.  
På grund av effekterna av Covid-19 och att segmentet 
Industriell IoT är under avveckling indikerar det även en 
nedskrivning av Goodwill på 15,9 MSEK kopplat till WSI, 
vilken tillsammans med IIOX belastar resultatet under 
det andra kvartalet med en sammanlagd nedskrivning 
om 27,1 MSEK.
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Andra kvartalet 
                                                                                
Nettoomsättningen
Nettoomsättningen för det andra kvartalet minskade med 
19,7 MSEK till 109,1 (128,8) MSEK jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. Minskningen är hänförlig till Covid-19 
pandemin som mer eller mindre påverkar länder runt om i 
världen. Affärsområdet industriell radiostyrning stod för 
96,1 MSEK av kvartalets omsättning vilket motsvarar 88,1 
procent av koncernens totala omsättning för kvarvarande 
verksamheter. 
Jämfört med årets första kvartal minskar  omsättningen 
inom affärsområdet industriell radiostyrning med 28,6 
MSEK, vilket till sin helhet är en effekt av  pågående 
pandemi. 
Utvecklingen av de olika segmenten framgår av not 4.
 
Brutto- och rörelseresultat 
Bruttoresultatet uppgick till 77,9 (94,9) MSEK, vilket 
motsvarar en bruttomarginal om 71,4 (73,6) procent. 
Rörelse i bruttomarginalen beror i huvudsak på variationer 
i produktmix och valutafluktationer. 
Rörelseresultatet uppgick till -20,9 (14,2) MSEK vilket ger 
en rörelsemarginal på -19,1 (11,0) procent. Minskningen 
i rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år beror främst på en nedskrivning av goodwill 
för segmentet industriell IoT som påverkar rörelseresultatet 
med -27,1 MSEK. Personalkostnaderna påverkas positivt 
av ersättning för kortidspermitteringar på 2,5 MSEK.    
  
IFRS 16-justeringen för kvartalet medför att övriga externa 
kostnader minskar med 3,9 MSEK och att avskrivningarna 
ökar med 3,9 MSEK. 

Finansnetto 
Finansnettot för det andra kvartalet uppgick till -5,8 (–5,5) 
MSEK. 
Allgons obligationslån löper till en ränta om Stibor 3M 
plus 6,75 procent. Obligationsränta som belastar kvartalet 
uppgår till -4,7 (-4,7) MSEK. Övriga obligationsrelaterade 
kostnader som redovisas i posten räntekostnader och 
liknande resultatposter uppgår till -0,7 (-0,7) MSEK.
Räntekostnader för externa lån och checkräkningskrediter 
uppgick till -0,2 (–0,3) MSEK. 
Kursförändringar uppgår till 0,2 (0,2) MSEK och övriga 
finansiella intäkter uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. 
Räntekomponenten i IFRS 16 justeringen uppgår till -0,4 
(-0,2) MSEK.

Kvartalets resultat 
Kvartalets resultat före skatt uppgick till -26,6 (8,7) MSEK. 
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -29,7 (4,8) MSEK. 
Skatt för kvartalet uppgick till -3,1 (-3,9) MSEK. 
Skattekostnader är hänförliga till Tele Radios utländska 
dotterbolag.
Minoritetens andel av kvartalets resultat uppgick till 0,6 (1,5) 
MSEK. Minoriteten utgörs av lokala dotterbolagschefers 
ägarandelar i Tele Radios och Smarteqs utländska 
dotterbolag. Kvartalets resultat ger ett resultat per aktie 

om -0,53 (0,08) SEK. Skillnaden mellan kvartalets resultat 
och kvartalets totalresultat uppgick till -11,0 (1,1) MSEK 
och beror på omräkningsdifferenser hänförliga till Tele 
Radio koncernen.

Kvartalets kassaflöde  
Kassaf lödet från den löpande verksamheten, före 
förändringar i rörelsekapital uppgick till 8,2 (22,6) 
MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter 
förändringar i rörelsekapital uppgick till 17,1 (21,2) MSEK.  
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 

-27,1 (-27,4) MSEK och posten innehåller utbetalning av 
den sista tilläggsköpeskillingen gällande förvärvet av Tele 
Radio. Kassaflödet från den löpande verksamheten och 
investeringsverksamheten uppgick till -10,0  (-6,2) MSEK.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
6,6 (-5,6) MSEK och utgörs i huvudsak av förändringar 
i utnyttjade checkräkningskrediter samt amortering av 
leasingskulder. 
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Perioden januari-juni 
                                                                                
Nettoomsättningen
Nettoomsättningen för perioden minskade med 16,6 MSEK 
till 249,1 (265,7) MSEK jämfört med motsvarande period 
föregående år. Minskningen är hänförlig till Covid-19-
pandemin som mer eller mindra påverkar länder runt om 
i världen. Affärsområdet Industriell radiostyrning stod för 
220,9 MSEK av periodens omsättning vilket motsvarar 88,7 
procent av koncernens totala omsättning för kvarvarande 
verksamheter. 
Utvecklingen av de olika segmenten framgår av not 4.
 
Brutto- och rörelseresultat 
Bruttoresultatet uppgick till 178,3 (195,2) MSEK, vilket 
motsvarar en bruttomarginal om 71,6 (73,5) procent. 
Rörelseresultatet uppgick till -8,6 (34,0) MSEK vilket ger 
en rörelsemarginal på -3,4 (12,8) procent.   
  
IFRS 16-justeringen för perioden medför att övriga externa 
kostnader minskar med 7,5 MSEK och avskrivningarna 
ökar med 7,7 MSEK. 

Finansnetto 
Periodens finansnetto uppgick till -12,2 (–11,6) MSEK.  
Allgons obligationslån löper till en ränta om Stibor 3M 
plus 6,75 procent. Obligationsränta som belastar perioden 
uppgår till -9,5 (-9,4) MSEK. Övriga obligationsrelaterade 
kostnader som redovisas i posten räntekostnader och 
liknande resultatposter uppgår till -1,4 (-1,4) MSEK.
Räntekostnader för externa lån och checkräkningskrediter 
uppgick till -0,7 (–0,6) MSEK. 
Kursförändringar uppgår till 0,0 (-0,1) MSEK och övriga 
finansiella poster uppgick till 0,1 (0,1) MSEK. 
Räntekomponenten i IFRS 16-justeringen uppgår till -0,7 
(-0,2) MSEK.

Periodens resultat 
Periodens resultat före skatt uppgick till -20,8 (22,3) MSEK. 
Periodens  resultat efter skatt uppgick till -26,8 (15,5) MSEK. 
Skatt för perioden uppgick till -5,9 (-6,8) MSEK. 
Skattekostnader är hänförliga till Tele Radios utländska 
dotterbolag.
Minoritetens andel av periodens resultat uppgick till 1,4 (2,8) 
MSEK. Minoriteten utgörs av lokala dotterbolagschefers 
ägarandelar i Tele Radios och Smarteqs utländska 
dotterbolag. Periodens resultat ger ett resultat per aktie 
om -0,48 (0,28) SEK. Skillnaden mellan periodens resultat 
och periodens totalresultat uppgick till -3,2 (3,8) MSEK 
och beror på omräkningsdifferenser hänförliga till Tele 
Radio koncernen.

Periodens kassaflöde  
Kassaf lödet från den löpande verksamheten, före 
förändringar i rörelsekapital uppgick till 21,2 (40,8) 
MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter 
förändringar i rörelsekapital uppgick till 26,9 (42,6) 
MSEK.  Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -33,2 (-28,6) MSEK och posten innehåller 
förvärv av utestående minoritesandel i Tele Radios engelska 

dotterbolag som nu ägs till 100 procent samt utbetalning av 
den sista tilläggsköpeskillingen gällande förvärvet av Tele 
Radio. Kassaflödet från den löpande verksamheten och 
investeringsverksamheten uppgick till -6,4 (14,1) MSEK.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 

-6,7 (-12,7) MSEK och utgörs i huvudsak av förändringar 
i utnyttjade checkräkningskrediter, amortering av 
leasingskulder samt delbetalning av säljarrevers WSI.

Finansiell ställning per 2020-06-30 
Kassalikviditeten, omsättningstillgångarna exklusive 
lager i förhållande till korta skulder inklusive verksamhet 
under avveckling, var 128 (125) procent vid periodens slut. 
Likvida medel vid periodens slut inklusive verksamhet 
under avveckling uppgick till 84,2 (85,2) MSEK. Per 
rapportdatum uppgick outnyttjade checkräkningskrediter 
till 26,5 (29,9) MSEK. Tillgängliga checkräkningslimiter 
uppgick till 41,8 MSEK.
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2020 
till 285,8 (303,6) MSEK, vilket motsvarar 5,08 (5,40) 
SEK per aktie.
 
Moderbolagets resultat 
Moderbolaget Allgon AB (publ) bedriver verksamhet i 
form av koncernledning. Moderbolaget har under perioden 
fakturerat 3,4 (3,0) MSEK för utförda tjänster. Likvida 
medel vid periodens slut uppgick till 0,0 (8,0) MSEK. Det 
egna kapitalet uppgick till 270,3 (300,2) MSEK. 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 
• Satmission avyttras till Advanzed Stabilized 

Technologies Group (ASTG) per den 12 maj med 
transaktionsdatum 1 april. Avyttringen sker 
som ett led i styrelsens beslut att över tid renodla 
Allgons verksamhet mot Industriell radiostyrning. 
Köpeskillingen består av 2,5 miljoner aktier i ASTG, 
vilket värderar Satmission till ca 5,5 MSEK. Parterna 
har även enats om en earn-out på tre år. 

• Den 13 maj hölls årsstämma i Allgon AB (publ). 
Samtliga styrelseledamöter omvaldes, förutom Sven 
von Holst som avböjt omval. Han ersätts av Anna 
Stålenbring. Anders Björkman valdes till styrelsens 
ordförande. För mer information se https:// allgon.se

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
• Inga väsentliga händelser att rapportera efter 

rapportperiodens utgång.                                               
 
Säsongsvariationer 
Allgonkoncernen har ingen traditionell säsongsvariation 
utan året speglar kundernas produktionsdagar, vilka 
varierar mellan kvartalen. Lägst nettoomsättning och 
rörelseresultat återspeglas i tredje kvartalet som har lägst 
antal produktionsdagar beroende av semestrar i koncernens 
huvudmarknader. December månad är svagare beroende 
på lägre aktivitet hos kunderna runt julledigheterna. 
Sammantaget gör det att första halvåret normalt är starkare 
än det andra halvåret. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Riskerna är primärt hänförliga till marknadsutvecklingen 
för koncernens olika affärsområden, finansiella risker då 
koncernen kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott 
för att bedriva sin verksamhet vidare och produktionsrisker 
relaterade till egen och utlagd produktion. Vidare finns 
risker förknippade med produktutveckling och koncernens 
immateriella tillgångar.  Spridningen av Covid-19 och dess 
påverkan på den globala industrin och den ekonomiska 
utvecklingen har påverkat och kommer att påverka Allgons 
intäkter och resultat negativt under 2020. Omfattningen av 
påverkan  på längre sikt är svåra att bedöma då dessa styrs 
av externa faktorer utom bolagets kontroll. För utförligare 
beskrivning av vilka risker koncernen är utsatt för hänvisas 
till årsredovisningen för 2019 sidorna 58-59. 
 
Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av delårsrapporten kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar 
samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i 
uppskattningar återfinns i koncernens årsredovisning för 
2019, sid 57, not K3. 
 
Personal 
Vid slutet av perioden hade koncernen 379 (369) 
medarbetare (inklusive verksamhet under avveckling).

Genomsnittligt antal anställda 2020-06-30 2019-12-31
Allgon AB 4 3

Smarteq Wireless AB 12 12

WSI Sweden AB1 24 21

Satmission AB 2 3 4

Allgon Supply AB - 1

Åkerströms Björbo AB 54 53

Industrial Internet of X AB3 5 6

Allgon Comm. Tianjin Ltd.4 17 17

Tele Radio Group 267 254

Summa 386 371

1 Verksamhet rapporterad som verksamhet under avyttring under Q2

2 Verskamhet avyttrad till ASTG per den 1 april 2020

3 Verksamhet nerlagd under Q2, sista anställda slutar under Q3

4 Inkluderar 5 personer inhyrda via långtidskontrakt
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Allgons B-aktie (ALLG B) är noterad på Nasdaq First North 
Growth Market. Aktiekapitalet uppgår till 281,1 MSEK och 
består av 56 222 597 B-aktier. Inga aktier i serie A finns 
utgivna. Varje aktie berättigar till en röst.

Koncernens egna kapital, exklusive minoritetens andel, 
uppgick per den 30 juni 2020 till 285,8 (303,6) MSEK, 
vilket motsvarar 5,08 (5,40) SEK per aktie.  

Allgons aktie & aktiekapital

Allgon har den 7 juni 2018 emitterat ett säkerställt 
obligationslån om 276 MSEK inom en ram om 500 MSEK. 
Obligationslånet har en löptid på fyra år och förfaller den 7 
juni 2022. Obligationslånet löper med en ränta om STIBOR 
3M + 6,75 procent.

Obligationslånet har noterats på Företagsobligationslistan 
vid Nasdaq Stockholm med första handelsdag den 1 augusti 
2018.

Ticker: ALLG 101 
ISIN: SE0011282649 
CCY: SEK 
Ränta: STIBOR 3M + 6,75% (Ref.Floor) 
Betalning: Kvartalsvis 
Slutdatum: 7 juni 2022

Obligationslån

Ägare Röstetal 1 kapital och röster
Verdane Capital VI 14 392 620 25,60%

Tibia Konsult AB 5 742 103 10,21%

Verdane Capital VI B 3 874 686 6,89%

Bertil Görling 2 333 278 4,15%

Futur Pension 2 330 266 4,14%
Försäkringsaktiebolaget Avanza 
Pension 2 238 850 3,98%

Jan Robert Pärsson 1 421 426 2,53%

Ola Samelius med bolag 1 401 248 2,49%

Clearstream Banking 934 170 1,66%

AB Jier 934 165 1,66%

35 602 812 63,32%

Övriga 20 619 785 36,68%

Summa aktier 56 222 597 100,00%



Allgon AB | Kvartalsrapport Januari - Juni 2020 13

Koncernens rapport över totalresultat

Koncernens rapport över finansnettot

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC

Nettoomsättning 109 128 128 830 249 077 265 668 524 617
Aktiverat arbete för egen räkning 213 93 643 229 1 282

109 341 128 923 249 720 265 897 525 899

Råvaror och förnödenheter -31 230 -33 963 -70 730 -70 496 -140 299
Övriga externa kostnader -19 904 -28 806 -47 654 -57 774 -105 854
Personalkostnader -46 210 -46 303 -96 364 -91 994 -186 866
Avskrivningar -34 685 -6 577 -43 205 -13 149 -30 488
Övriga rörelseintäkter/kostnader 1 818 945 -353 1 485 1 488
Rörelseresultat (EBIT) -20 870 14 219 -8 586 33 968 63 880

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 280 187 1 132 336 4 203
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 057 -5 726 -13 356 -11 966 -27 898
Finansnetto -5 777 -5 539 -12 224 -11 630 -23 695

Resultat före skatt (EBT) -26 647 8 680 -20 810 22 338 40 185

Skatt på årets resultat -3 057 -3 910 -5 944 -6 829 6 128
Periodens resultat, kvarvarande verksamheter -29 704 4 770 -26 754 15 509 46 313

Periodens resultat, avvecklade verksamheter -10 959 3 999 -12 045 4 849 563
Periodens resultat, koncernen totalt -40 663 8 769 -38 799 20 358 46 876

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens -11 008 1 082 -3 201 3 841 2 838
Periodens totalresultat -51 671 9 851 -42 000 24 199 49 714

Periodens resultat hänförligt till 
Moderföretagets aktieägare -41 258 7 289 -40 219 17 536 42 479
Innehav utan bestämmande inflytande 595 1 480 1 420 2 822 4 397

-40 663 8 769 -38 799 20 358 46 876

Periodens totalresultat hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -51 477 8 250 -43 434 20 826 44 800
Innehav utan bestämmande inflytande -194 1 601 1 434 3 373 4 914

-51 671 9 851 -42 000 24 199 49 714

Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamhet, kronor -0,53 0,08 -0,48 0,28 0,82
Resultat per aktie före utspädning, koncernen totalt, kronor -0,72 0,16 -0,69 0,36 0,83
Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet, kronor -0,45 0,10 -0,40 0,28 0,82
Resultat per aktie efter utspädning, koncernen totalt, kronor -0,73 0,13 -0,72 0,36 0,83

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC
Ränteintäkt 54 71 94 123 528
Kursvinst 226 116 1 038 213 563
Ej utbetald tilläggsköpeskilling - - - - 3 112
Summa intäkter 280 187 1 132 336 4 203

Räntekostnad -181 -241 -505 -526 -1 041
Kursförlust -24 115 -1 069 -374 -622
Nedskrivning aktier i dotterbolag - - - - -3 112
Ränta checkräkningskredit -22 -39 -203 -83 -169
Kostnad obligationen -704 -685 -1 408 -1 373 -2 613
Ränta obligationen -4 743 -4 709 -9 452 -9 367 -19 057
Ränta leasingavtal -413 -155 -709 -237 -1 268
Övriga kostnader 30 -12 -10 -6 -16
Summa kostnader -6 057 -5 726 -13 356 -11 966 -27 898

Summa finansnetto -5 777 -5 539 -12 224 -11 630 -23 695
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag

2020 2019 2019

TSEK JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC
Eget kapital vid periodens början 337 694 290 808 290 808

Periodens resultat -38 799 20 358 46 876
Effekt av ändrade redovisningsprinciper - - 14
Övrigt totalresultat -3 201 3 841 2 838
Summa totalresultat för perioden -42 000 24 199 49 728

Transaktioner med aktieägarna
Innehav utan bestämmande inflytande (utdelning) - -1 732 -2 842
Avyttrat minoritetsintresse under året -835 - -
Summa transaktioner med aktieägarna -835 -1 732 -2 842

Eget kapital vid periodens slut 294 859 313 275 337 694

TSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 323 292 371 114 366 253
Varumärken 25 001 25 008 25 004
Övriga immateriella anläggningstillgångar 30 373 38 426 35 214
Byggnader & ombyggnation på annans fastighet 45 173 13 364 32 891
Maskiner, verktyg och inventarier 19 096 21 565 19 423
Andra långfristiga tillgångar 858 830 886
Uppskjuten skattefordran 32 281 10 864 31 294
Summa anläggningstillgångar 476 074 481 171 510 965

Omsättningstillgångar
Varulager 99 911 97 558 97 633
Kortfristiga fordringar 83 599 103 710 89 742
Likvida medel 78 891 85 224 98 428
Verksamhet under avveckling 16 295
Summa omsättningstillgångar 278 696 286 492 285 803

SUMMA TILLGÅNGAR 754 770 767 663 796 768

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 285 781 303 584 327 552
Innehav utan bestämmande inflytande 9 078 9 691 10 142
Övriga långfristiga skulder 317 139 292 211 296 800
Checkräkningskredit 15 340 3 898 7 118
Kortfristiga räntebärande skulder - 2 485 2 499
Uppskjuten skatteskuld 3 899 10 595 7 662
Kortfristiga skulder 114 068 145 199 144 995
Verksamhet under avveckling 9 465 - -
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 754 770 767 663 796 768
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Koncernens rapport över kassaflöden

Koncernens resultaträkning per kvartal

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster, kvarvarande verksamheter -26 647 8 680 -20 810 22 338 40 185
Resultat efter finansiella poster, verksamhet under avyttring 703 3 999 -383 4 849 576
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 30 521 6 882 35 484 13 762 19 505
 Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 3 867 - 7 721 - 12 191
 Förändringar i avsättningar -737 9 29 198 107
 Kapitaliserade räntor 842 842 1 683 1 683 3 367
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -2 852 3 549 4 469 2 274 -1 081
Betald skatt 2 461 -1 342 -6 315 -4 262 -9 964
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 158 22 619 21 880 40 842 64 886
före förändring i rörelsekapitalet

Förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av varulager -10 552 -169 -5 496 -1 366 -1 442
Förändring av kundfordringar 18 755 4 131 4 708 -14 410 -6 634
Förändring av kortfristiga fordringar -9 000 -3 471 -10 327 -1 965 -3 972
Förändring av kortfristiga skulder 9 745 -1 929 16 089 19 530 14 775
Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 106 21 181 26 854 42 631 67 613

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar -1 297 -417 -2 880 -578 -3 454
Investeringar i dotterbolag -25 000 -25 000 -28 333 -25 000 -25 000
Investeringar i materiella tillgångar -764 -1 978 -2 033 -2 986 -6 088
Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 061 -27 395 -33 246 -28 564 -34 542

Finansieringsverksamheten
Nettoförändring checkräkning 11 171 -1 678 9 052 -5 943 -2 723
Upptagna lån - 375 - - -
Utdelning minoritet - -1 731 - -1 731 -2 842
Amortering av leasingskulder1 -3 891 -2 556 -7 501 -5 001 -12 924
Amortering av räntebärande lån -714 - -8 208 -15 -1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 566 -5 590 -6 657 -12 690 -18 490

Periodens kassaflöde -3 389 -11 804 -13 049 1 377 14 581

Likvida medel vid periodens början2 87 549 97 028 97 209 83 847 83 847
Likvida medel vid periodens slut 84 160 85 224 84 160 85 224 98 428

1 Amorteringen av finansiella leasingskulder redovisas från och med 1/1-2020 under finansieringsverksamheten. Jämförelsetalen har räknats om.
2 Skillnaden mellan likvida medel per 31 december 2019 i koncernens kassaflödesanalys motsvarar likvida medel i Satmission om 1,2 MSEK.

TSEK 2018:Q31 2018:Q41 2019:Q1 2019:Q2 2019:Q3 2019:Q4 2020:Q1 2020:Q2

Nettoomsättning 90 760 129 967 136 838 128 830 126 083 132 866 139 949 109 128
Aktiverat arbete för egen räkning - - 137 93 248 804 430 213

90 760 129 967 136 975 128 923 126 331 133 670 140 379 109 341

Råvaror och förnödenheter -25 312 -32 403 -36 532 -33 964 -32 655 -37 148 -39 499 -31 230
Övriga externa kostnader -28 175 -31 910 -28 970 -28 805 -22 937 -25 143 -27 751 -19 904
Personalkostnader -37 132 -51 734 -45 692 -46 303 -42 269 -52 601 -50 153 -46 210
Avskrivningar -4 208 -4 345 -6 572 -6 577 -6 169 -11 170 -8 520 -34 685
Övriga rörelseintäkter/kostnader -231 236 540 945 -1 639 1 642 -2 172 1 818
Rörelseresultat (EBIT) -4 298 9 811 19 749 14 219 20 662 9 250 12 284 -20 870

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 46 3 535 149 187 588 3 279 852 280
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 909 -9 147 -6 240 -5 726 -5 773 -10 159 -7 299 -6 058
Finansnetto -4 863 -5 613 -6 091 -5 539 -5 185 -6 880 -6 447 -5 777

Resultat före skatt (EBT) -9 161 4 198 13 658 8 680 15 477 2 370 5 837 -26 647

Skatt på periodens resultat -413 -3 262 -2 920 -3 910 -473 13 431 -2 887 -3 057
Minoritetens andel av resultatet -89 -938 -1 342 -1 480 -1 596 22 -824 -595
Resultat kvarvarande verksamheter - - 850 3 999 -3 199 -1 087 -1 086 -10 959
Resultat -9 663 -2 10 246 7 289 10 209 14 736 1 039 -41 258

1 Siffrorna är ej omräknade utifrån avvecklad verksamhet.
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Koncernens nyckeltal per kvartal

Koncernens nyckeltal

TSEK 2018:Q3 2018:Q4 2019:Q1 2019:Q2 2019:Q3 2019:Q4 2020:Q1 2020:Q2
Försäljningstillväxt, %1 113,0% 168,3% 255,2% 240,5% 52,5% 10,3% 2,3% -15,3%
Rörelsemarginal, % -4,7% 7,5% 14,4% 11,0% 16,4% 7,0% 8,8% -19,1%
Resultat efter skatt per aktie, kronor -0,18 0,00 0,18 0,13 0,18 0,26 0,02 -0,73
Eget kapital per aktie, kronor 5,32 5,03 5,25 5,40 5,68 5,83 6,00 5,08
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 2 neg neg 3,5% 2,4% 3,3% 4,6% 0,3% neg
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor -0,26 0,12 0,38 0,38 0,14 0,31 0,17 0,30
Totala investeringar inklusive IFRS 16, koncernen totalt 207 982 22 721 4 385 9 303 20 585 11 117 16 770
Totala investeringar exklusive IFRS 16, koncernen totalt 207 982 1 008 1 978 1 637 1 465 2 852 2 061
Nettoskuld (+), nettofordran (-)3 217 253 209 225 211 403 220 514 225 706 232 282 238 535 266 277
Aktiekurs vid periodens slut, kronor 7,20 5,10 6,16 8,10 7,32 11,15 6,10 6,92
Högsta aktiekurs under perioden, kronor 7,44 7,90 6,56 9,38 9,02 12,20 11,95 8,28
Lägsta aktiekurs under perioden, kronor 5,26 4,90 5,08 6,14 7,12 7,10 5,50 5,88
Börsvärde vid periodens slut 404 806 286 735 346 334 455 406 411 552 626 886 342 958 389 060
Vägt antal aktier under perioden, tusental 52 966 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223
Antal aktier vid periodens slut, tusental 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223

1 Koncernen totalt 2018 och kvarvarande verksamheter omräknat 2019-2020
2 Avser koncernen totalt
3 2020 är omräknad för att bara inkludera kvarvarande verksamheter, 2018-2019 avser koncernen totalt

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC
Resultat
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 109 128 128 830 249 077 265 668 524 617
Försäljningstillväxt, % -15,3% 240,5% -6,2% 247,9% 87,7%
Bruttoresultat 77 898 94 867 178 348 195 172 384 318
Bruttomarginal, % 71,4% 73,6% 71,6% 73,5% 73,3%
EBITDA 13 815 20 796 34 619 47 118 94 369
Rörelseresultat (EBIT) -20 870 14 219 -8 587 33 968 63 880
Rörelsemarginal, % -19,1% 11,0% -3,4% 12,8% 12,2%
Resultat efter finansiella poster -26 647 8 680 -20 810 22 338 40 185
Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, 
koncernen totalt -41 258 7 289 -40 219 17 536 42 479

Resultat efter skatt -29 704 4 770 -26 755 15 509 46 300
Resultat per aktie1 -0,53 0,08 -0,48 0,28 0,82
Resultat per aktie, koncernen totalt1 -0,73 0,13 -0,72 0,31 0,76

Finansiell ställning
Koncernen totalt
Eget kapital exklusive minoritet 285 781 303 584 285 781 303 584 327 552
Soliditet, % 39% 41% 39% 41% 42%
Nettoskuld2 266 277 220 514 266 277 220 514 232 282
Balanslikviditet, % 188% 189% 188% 189% 186%
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg 3,1% neg 6,6% 13,0%
Räntabilitet på eget kapital, % neg 2,4% neg 6,0% 13,9%

Aktiedata1
Omsättning per aktie kvarvarande verksamheter, kronor 1,94 2,29 4,43 4,73 9,33
Eget kapital per aktie, kronor 5,08 5,40 5,08 5,40 5,83
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor 3 0,30 0,38 0,48 0,76 1,08
Aktiekurs vid periodens slut, kronor 6,92 8,10 6,92 8,10 11,15
Genomsnittligt antal aktier vid periodens slut, tusental 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223

Personalinformation
Omsättning per anställd, kvarvarande verksamhet 306 377 694 779 1 516
Genomsnittligt antal anställda, kvarvarande verksamhet 357 342 359 341 346

1 Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns några utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.
2 Nettoskulden för 2020 är omräknad för att bara inkludera kvarvarande verksamheter. Sifforna för 2019 inkluderar tillgångar och skulder relaterad till avvecklad 
verksamhet. Siffrorna är ej omräknade.
3 Amorteringen av finansiella leasingskulder redovisas från och med 1/1-2020 under finansieringsverksamheten. Jämförelsetalen har räknats om.
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Nyckeltal Definition/beräkning Syfte

Bruttomarginal
Nettoomsättning minus kostnader för 
sålda varor (bruttoresultat) i procent av 
nettoomsättningen.

Bruttomarginalen används för att mäta 
produktionslönsamheten.

Rörelsemarginal Rörelseresultat (EBIT) efter av- och 
nedskrivningar i procent av nettoomsättningen.

Rörelsemarginalen används för att mäta operativ 
lönsamhet.

EBITDA Rörelseresultat (EBIT) före av- och 
nedskrivningar.

EBITDA tillsammans med EBITA ger en helhetsbild av 
vinst genererad från den löpande verksamheten.

Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i procent av 
balansomslutningen.

Nyckeltalet anger hur stor andel av tillgångarna som är 
finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är 
finansierade med eget kapital finansieras med lån.

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget 
kapital

Nyckeltalet talar om hur stora företagets skulder är i 
förhållande till det egna kapitalet och anger på så sätt 
företagets finansiella styrka.

Balanslikviditet
Omsättningstillgångar dividerat med summan 
av kortfristiga skulder exklusive uppskjuten 
skatteskuld.

Balanslikviditeten används för att mäta 
betalningsberedskapen.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i 
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 
Minoritetens andelar i resultat och eget kapital 
inkluderas.

Nyckeltalet visar företagets räntabilitet oberoende av 
finansieringen, det vill säga hur företaget förräntat det 
kapital som aktieägare och långivare tillsammans ställt till 
förfogande.

Genomsnittligt sysselsatt kapital
Summa tillgångar minskat med icke 
räntebärande avsättningar och skulder, baserat 
på beloppen vid årets början och årets slut.

Nyckeltalet används i andra beräkningar.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat efter skatt hänförligt till 
moderbolagets aktieägare dividerat med 
genomsnittligt eget kapital. I det egna kapitalet 
inkluderas ej minoritetsandelar i dotterbolag.

Nyckeltalet visar avkastningen ägarna får på sitt satsade 
kapital. 

Genomsnittligt eget kapital Genomsnittligt eget kapital beräknas som 
genomsnittet av in- och utgående balans. Nyckeltalet används i andra beräkningar.

Genomsnittligt antal anställda Totalen av antal anställda per månad dividerat 
med periodens antal månader. Nyckeltalet används i andra beräkningar.

Omsättning per anställd Omsättning dividerat med genomsnittligt antal 
anställda. Nyckeltalet används för att bedöma ett företags effektivitet.

Resultat per aktie, kr
Periodens resultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare dividerat med 
genomsnittligt antal aktier.

Resultat per aktie används för att fastställa värdet på 
företagets utestående aktier.

Eget kapital per aktie, kr
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare dividerat med genomsnittligt antal 
aktier.

Nyckeltalet används för att beräkna eget kapital per aktie.

Genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnitt av antalet aktier vid varje 
månads utgång. Nyckeltalet används i andra beräkningar.

Nettoskuld Bokförda räntebärande skulder minus likvida 
medel. Nyckeltalet används för att följa bolagets skuldsättning.

Nettoskuld/EBITDA Nettoskuld vid periodens slut dividerat med 
EBITDA, justerad för rullande tolv månader. 

Nettoskuld/EBITDA ger en uppskattning av företagets 
förmåga att minska sin skuld. Den representerar det antal 
år det skulle ta att betala tillbaka skulden om nettoskuld 
och EBITDA hålls konstant, utan hänsyn tagen till 
kassaflöden avseende ränta, skatt och investeringar.

Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
inklusive och exklusive effekten av IFRS 16.

Redovisade skillnaden mellan verkliga investeringar och 
balanserade leasingkostnader.

Finansiella nyckeltalsdefinitioner
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* Exklusive villkorad tilläggsköpeskilling avseende Tele Radio om 25 MSEK.

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten 
som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått 
ger värdefull kompletterande information till investerare 
och bolagets ledning då det möjliggör utvärdering av 
relevanta trender. Allgons definitioner av dessa mått kan 
skilja sig från andra företags definitioner av samma begrepp. 

Dessa finansiella mått ska därför ses som ett komplement 
snarare än en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. 
Nedan presenteras definitioner av mått som inte definieras 
enligt IFRS delårsrapporten. Avstämning av dessa mått 
sker i tabellen nedan. För definitioner av nyckeltal, se sid 17.

Avstämning av nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Beräkning av Nettoskuld 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Långfristiga räntebärande skulder -270 626 -269 940 -269 254 -268 568 -279 896 -281 341
Utnyttjade checkräkningskrediter -15 340 -3 957 -7 118 -6 006 -3 898 -5 576
Kortfristiga räntebärande skulder -5 045 -4 982 -14 824 -14 670 -2 485 -2 110
IFRS 16 effekt på räntebärande skulder -54 157 -45 262 -39 514 -25 249 -19 459 -19 404
Likvida medel 78 891 85 606 98 428 88 787 85 224 97 028
Nettoskuldsättning* -266 277 -238 535 -232 282 -225 706 -220 514 -211 403

Justerad EBITDA (rullande 12 mån pro forma) 81 870 88 851 96 318 90 954 76 708 68 908

Nettoskuldsättning/Justerad EBITDA 3,3 2,7 2,4 2,5 2,9 3,1

Nettoskulden avser koncernen totalt för 2019 och kvarvarande verksamhet för 2020.

TSEK
2020 

APR-JUN
2020 

JAN-MAR
2019 

OKT-DEC
2019 

JUL-SEP R12
2019

JAN-DEC
(A) Rörelseresultat (EBIT) -20 115 11 179 8 244 17 396 16 704 64 622

Av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immate-
riella anläggningstillgångar 2 315 2 315 2 315 2 315 9 260 9 260

(B) EBITA -17 800 13 494 10 559 19 711 25 964 73 882

Av- och nedskrivningar av materiella och immaterialla 
anläggningstillgångar 32 473 6 502 9 167 4 136 52 279 22 436

(C) EBITDA 14 673 19 996 19 726 23 848 78 243 96 318
(D) Justerad EBITA -17 800 13 494 10 559 19 711 25 964 73 882
Avgår EBITDA verksamhet under avveckling -858 808 694 2 983 3 627 -1 662
(E) Justerad EBITDA 13 815 20 804 20 420 26 831 81 870 94 656
(F) Nettoomsättning, kvarvarande verksamheter 109 128 139 949 132 866 126 083 508 026 524 617
(F) Nettoomsättning, koncernen totalt 117 415 150 249 144 513 132 616 544 793 574 162

(A/F) EBIT-marginal, % -18,4% 8,0% 6,2% 13,8% 3,3% 12,3%
(B/F) EBITA-marginal, % -16,3% 9,6% 7,9% 15,6% 5,1% 14,1%
(C/F) EBITDA-marginal, % 13,4% 14,3% 14,8% 18,9% 15,4% 18,4%
(D/F) Justerad EBITA-marginal, % -16,3% 9,6% 7,9% 15,6% 5,1% 14,1%
(E/F) Justerad EBITDA-marginal, % 12,7% 14,9% 15,4% 21,3% 16,1% 18,0%
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

TSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 496 832 529 578 513 882
Fordringar hos dotterbolag 32 761 51 050 26 765
Uppskjuten skattefordran 17 933 - 17 933
Övriga finansiella tillgångar 241 - 177
Summa anläggningstillgångar 547 767 580 628 558 757

Omsättningstillgångar
Fordringar hos dotterbolag 15 374 - 44 421
Kortfristiga fordringar 10 720 14 293 980
Likvida medel 14 8 009 395
Summa omsättningstillgångar 26 108 22 302 45 796

SUMMA TILLGÅNGAR 573 875 602 930 604 553

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 270 279 300 222 298 427
Långfristiga skulder 276 766 291 912 269 474
Skulder till dotterbolag 15 213 6 356 7 153
Övriga kortfristiga skulder 11 617 4 440 29 499
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 573 875 602 930 604 553

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC

Nettoomsättning 1 646 1 500 3 396 3 000 6 000
1 646 1 500 3 396 3 000 6 000

Övriga externa kostnader -2 017 -3 300 -4 348 -5 810 -11 015
Personalkostnader -2 345 -1 615 -4 258 -3 266 -7 407
Rörelseresultat (EBIT) -2 716 -3 415 -5 210 -6 076 -12 422

Resultat från finansiella poster
Realisationsförlust vid föräljning av andelar i koncernföretag -12 389 - -12 389 - -
Nedskrivning av aktier i koncernföretag - - - - -15 696
Ränteintäkter och liknande resultatposter 283 313 585 692 1 242
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 556 -5 475 -11 134 -10 899 -21 987
Finansnetto -17 662 -5 162 -22 938 -10 207 -36 441

Resultat före skatt (EBT) -20 378 -8 577 -28 148 -16 283 -48 863

Bokslutsdispositioner - - - - 12 852
Skatt på periodens resultat - - - - 17 933
Resultat -20 378 -8 577 -28 148 -16 283 -18 078
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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”. Allgonkoncernen 
benämns som ”Allgonkoncernen”, ”koncernen” eller ”Allgon”.   
Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK, om ej 
annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och 
ställning hänvisas till ovanstående räkningar.
Allgon AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth 

Market, en alternativ marknadsplats, och inte en reglerad 
marknad för handel med aktier och andra värdepapper 
som drivs av Nasdaq Stockholm.
Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är 
oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2019. 
Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns 
på sidorna 50-57 i årsredovisningen för 2019.

Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2020 har 
någon effekt på koncernens redovisning. 

Koncernens finansiella instrument redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde; kundfordringar, likvida medel, 
leverantörsskulder samt övriga korta och långa skulder. 
För dessa tillgångar och skulder bedöms det verkliga 
värdet överensstämma med det redovisade värdet. Det 
bokförda värdet är således en approximation av det verkliga 

värdet, varför dessa poster inte indelas i nivåer enligt 
värderingshierarkin. 
Lån löper med räntesatser som i allt väsentligt bedöms 
motsvara aktuella marknadsräntor och delas in i nivå 2. 
Den villkorade tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Tele 
Radio redovisas till verkligt värde. 

Dotterbolaget WSI Sweden Intressenter AB har en skuld 
till WSI Sweden ABs VD Jan-Åke Lindqvist om 5,0 MSEK 
inklusive upplupen ränta.
                                                                                                                                                                  
Koncernens tidigare CFO, Sten Hildemar var kontrakterad 
via konsultbolag. Kostnaden för året uppgår till 1 200 TSEK 
och redovisas under övriga externa kostnader. 
 
Tele Radio har enligt överenskommelse ett utvecklings-
samarbete med Jobtech, där Tele Radios VD Ola Samelius, 
chefen för Teknologi & Innovation  Jesper Ribbe och chefen 
för den kinesiska verksamheten, Bill Sun, är delägare. All-
gonkoncernen har under året sålt för 1,7 MSEK till Jobtech 
samt gjort inköp med 5,0 MSEK från Jobtech. Koncernen 

har per rapportdatum fordringar om 0,2 MSEK och skulder 
om 0,8 MSEK till Jobtech. 
Tele Radio har även ett utvecklingssamarbete med Aprod, 
där Tele Radios VD Ola Samelius, chefen för Tekonologi och 
innovation Jesper Ribbe, chefen för den kinesiska verksam-
heten, Bill Sun, och chefen för den turkiska verksamheten, 
Ruhan Agar, är delägare. Allgonkoncernen har under året 
gjort inköp med 0,5 MSEK från Aprod. Koncernen har per 
rapportdatum inga skulder till Aprod.                                    
                                                                                                                                                                 
Det kinesiska dotterbolaget, Tele Radio Electronics Co. Ltd, 
har en skuld till bolagets VD om 1,1 MSEK. Reglering av 
lånet beräknas ske före utgången av 2021. 

Not 1 Företagsinformation

Not 2 Finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde

Not 3 Transaktioner med närstående
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Allgons segmentinformation presenteras utifrån 
företagsledningens perspektiv och rörelsesegment 
identifieras utifrån den interna rapporteringen till företagets 
högsta verkställande beslutsfattare. Koncernledningen 
utgör Allgons högsta verkställande beslutsorgan. 
Allgon har tre rörelsesegment: Industriell radiostyrning, 
Antenner och Industriell IoT. Indelningen speglar 

företagets interna organisation och rapportsystem. 
Segmenten Antenner och Industriell IoT utgör tillsammans 
affärsområdet Connectivity, men i styrnings- och 
uppföljningshänseende delas affärsområdet upp i två delar. 
Internprissättning sker på marknadsmässiga grunder. 
Koncernintern vinst elimineras. 

Not 4 Segmentsredovisning

Utfall per segment per kvartal

Utfall per segment 

2020 2020 2019 2019 2019 2019 20181) 20181)

TSEK APR-JUN JAN-MAR OKT-DEC JUL-SEP APR-JUN JAN-MAR OKT-DEC JUL-SEP

Segment Industriell radiostyrning 96 131 124 724 118 889 113 871 116 784 122 690 109 773 72 427

Segment Antenner 12 966 15 160 13 841 12 033 11 188 13 480 9 885 9 250

Segment Industriell IoT 31 65 136 179 858 668 10 310 9 083

Summa nettoomsättning 109 128 139 949 132 866 126 083 128 830 136 838 129 967 90 760

Segment Industriell radiostyrning 18 924 25 045 27 038 29 513 25 101 29 461 19 161 12 005

Segment Antenner -1 431 1 752 -282 2 099 846 1 299 -2 006 -2 940

Segment Industriell IoT -2 073 -2 097 -2 536 -1 610 -872 -1 014 731 507

Summa rörelseresultat  
före avskrivningar (EBITDA) 15 420 24 700 24 220 30 002 25 075 29 746 17 886 9 572

Ofördelade koncerngemensamma kostnader -1 605 -3 896 -3 800 -3 171 -4 279 -3 425 -3 523 -2 263

Transaktionskostnader - - - - - -206 -7 400

Avskrivningar -34 685 -8 520 -11 170 -6 169 -6 577 -6 572 -4 345 -4 208

Finansnetto -5 777 -6 447 -6 880 -5 185 -5 539 -6 091 -5 613 -4 862

Koncernens resultat före skatt (EBT) -26 647 5 837 2 370 15 477 8 680 13 658 4 198 -9 161

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC

Segment Industriell radiostyrning 96 131 116 784 220 855 239 474 472 233

Segment Antenner 12 966 11 188 28 126 24 668 50 543

Segment Industriell IoT 31 858 96 1 526 1 841

Summa nettoomsättning 109 128 128 830 249 077 265 668 524 617

Segment Industriell radiostyrning 18 924 25 101 43 969 54 562 111 113

Segment Antenner -1 431 846 321 2 145 3 962

Segment Industriell IoT -2 073 -872 -4 170 -1 886 -6 032

Summa rörelseresultat  
före avskrivningar (EBITDA) 15 420 25 075 40 120 54 821 109 043

Ofördelade koncerngemensamma kostnader -1 605 -4 279 -5 501 -7 704 -14 675

Avskrivningar -34 685 -6 577 -43 205 -13 149 -30 488

Finansnetto -5 777 -5 539 -12 224 -11 630 -23 695

Koncernens resultat före skatt (EBT) -26 647 8 680 -20 810 22 338 40 185

1 Siffrorna är ej omräknade utifrån avvecklad verksamhet.
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Satmission
Satmission AB såldes den 12 maj till Advanced Stabilized 
Technologies Group AB (ASTG) med transaktionsdatum 
den 1 april. Affären genomfördes som ett första steg i att 
påbörja Allgons renodling mot industriell radiostyrning. 
ASTG är fokuserade på avancerade system och tjänster 
för satellitkommunikation, vilket i förlängningen kommer 
att bli ett bättre hem för Satmission. Reaförlusten utgörs 
av skillnaden mellan redovisat värde på tillgångar och 
skulder och överenskommen köpeskilling som dels 
består av 2 500 000 aktier i ASTG och en earn-out på 
minst 4,6 Mkr under tre år. Samtliga därtill relaterade 
effekter refereras till som ”avvecklad verksamhet” under 
det andra kvartalet. Den finansiella information som 
presenteras nedan motsvarar Satmission ABs bidrag till 
Allgonkoncernens finansiella information, efter eliminering 
av koncerninterna mellanhavanden. Koncernens rapport 
över totalresultatet för jämförelseperioderna har omräknats 
enligt samma principer. Resultatet för Satmission har 
exkluderats från de individuella raderna i den konsoliderade 
resultaträkningen och istället redovisas nettoresultatet 
som ”Periodens resultat avvecklade verksamheter”, vilket 
i sin helhet är hänförligt till moderbolagets ägare. I den 
konsoliderade kassaflödesanalysen inkluderar en fullständig 

kassaflödesanalys för kvartalets verksamhet och totalt 
kassaflöde för avvecklad verksamhet. Balansräkningar 
från tidigare år får enligt IFRS inte omräknas och är därför 
oförändrade. Ingen omklassificering till verksamhet under 
avveckling har skett i balansräkningen då både beslut om 
affär och själva transaktionen har skett under det andra 
kvartalet.

WSI
Som ett led i att renodla Allgon mot Industriell radiostyrning 
har man under det andra kvartalet inlett diskussioner med 
olika intressenter för att hitta ett bättre hem åt WSI. Det 
har föranlett att tillgångar och skulder under det andra 
kvartalet har klassificerats till innehav för försäljning 
och redovisas i enlighet med tillämpade principer för 
anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 
avvecklade verksamheter. Samtliga därtill relaterade 
effekter refereras till som ”verksamhet under avveckling”. 

Den finansiella information som presenteras nedan mot-
svarar WSIs och Satmissions bidrag till Allgonkoncernens 
finansiella information efter eliminering av koncerninterna 
mellanhavanden. 

Not 5 Avvecklad verksamhet

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Helår
Nettoomsättning 8 287 19 274 18587 31 365 49 545

8 287 19 274 18 587 31 365 49 545

Råvaror och förnödenheter -2 279 -6 606 -5041 -10 257 -16 953
Övriga externa kostnader -829 -2 320 -3085 -3 994 -8 610
Personalkostnader -4 813 -6 096 -11139 -11 632 -22 422
Avskrivningar -103 -305 -400 -613 -1 208
Övriga rörelseintäkter/kostnader 492 118 728 145 390
Rörelseresultat (EBIT) 755 4 065 -350 5 014 742

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 74 104 80 68
Räntekostnader och liknande resultatposter -53 -140 -137 -245 -234
Finansnetto -52 -66 -33 -165 -166

Resultat före skatt (EBT) 703 3 999 -383 4 849 576

Skatt på årets resultat - - -13
Periodens resultat 703 3 999 -383 4 849 563

Reaförlust -11 662 - -11 662 - -
Periodens resultat, avvecklade verksamheter -10 959 3 999 -12 045 4 849 563
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2020 2019 2020 2019 2019

TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 912 -577 3 587 3 148 439
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -80 -933 -209 -398
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -714 814 -501 -2 456 -2 051
Periodens kassaflöde 3 198 157 2 153 483 -2 010

TSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar - 2 195 1 871
Byggnader & ombyggnation på annans fastighet - 167 108
Maskiner, verktyg och inventarier 1 079 1 005 981
Andra långfristiga tillgångar - 28 28
Summa anläggningstillgångar 1 079 3 395 2 988

Omsättningstillgångar
Varulager 482 3 120 3 458
Kortfristiga fordringar 9 466 14 612 10 981
Likvida medel 5 268 6 229 5 345
Summa omsättningstillgångar 15 216 23 961 19 784

SUMMA TILLGÅNGAR 16 295 27 356 22 772

Avsättningar 2 125 2 125 2 125
Checkräkningskredit - - 2 000
Kortfristiga skulder 9 465 11 258 8 905
SUMMA SKULDER 11 590 13 383 13 030
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Granskning av revisorer
Kvartalsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt över 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolag och de företag som ingår i koncernen bedöms stå inför.

Anders Björkman
Styrelseordförande

Ingalill Östman
Styrelseledamot

Anna Stålenbring
Styrelseledamot

Björn Lindblom
Styrelseledamot

Per Nordlander
Styrelseledamot

Johan Hårdén
Koncernchef & VD

Denna information är sådan som Allgon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående VDs försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl 08:30.

• Delårsrapport tredje kvartalet, 12 november 2020
• Bokslutskommuniké 2020, 25 februari 2021

Kommande rapporttillfällen
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Allgon är en världsledande aktör inom industriell 
radiostyrning. Vi utvecklar, tillverkar och levererar 
lösningar inom industriell radiostyrning till kunder 
runt om i världen. Allgon har en lång historia av att 
arbeta med trådlös kommunikation. Det senaste 
åren har verksamheten fokuserats mot industriell 
radiostyrning där vi nu är en av de fem största aktörerna 
globalt. Industriell radiostyrning har en mängd olika 
tillämpningsområden i såväl industrin som i bygg- och 

transportsektorn. Våra lösningar har ofta en central 
och affärskritisk roll i våra kunders produktion och 
för deras medarbetares säkerhet. Världsmarknaden för 
industriell radiostyrning drivs av en stark efterfrågan 
inom samtliga segment. Radiostyrda system står för 
merparten av Allgons omsättning genom våra helägda 
dotterbolag Tele Radio och Åkerströms. Allgon investerar 
även i ny angränsande teknologi inom affärsområdet 
Connectivity. Allgon har cirka 380 anställda i 18 länder.

5 379 83%18
Topp 5 globalt inom 

industriell radiostyrning
Anställda i  

koncernen totalt 
per 30 juni

Affärsområdet radio-
styrnings andel av koncernens 

omsättning YTD inklusive 
verksamhet under avveckling

Länder med 
verksamhet

Allgon AB | Kronborgsgränd 7 | 164 46  Kista
https://allgon.se

Johan Hårdén, CEO
Mobil 0733-85 92 19
johan.harden@allgon.se

Cecilia Ponthan, tf CFO
Mobil 0707-89 06 66
cecilia.ponthan@allgon.se

Kontaktuppgifter

Vision
Bli den globala marknadsledaren inom industriell 

radiostyrning.

Mission
Vi ska tillhandahålla de säkraste och mest tillförlitliga 

lösningarna för industriell radiostyrning.

Affärsidé
Vi skapar en säker och användarvänlig arbetsmiljö 
för kunder inom industrin genom våra lösningar 
för industr iel l  radiost y rning. Samtidigt 
kostnadseffektiviserar vi deras produktion och logistik. 
Vi utvecklar hela tiden våra lösningar med avancerad 
teknologi för att möta kundernas ökande krav på 
certifiering, ergonomi och användarvänliga lösningar.

Strategi
Allgon har klara tillväxtmål där vår vision är att bli 
den globala marknadsledaren inom industriell radio-
styrning med en god lönsamhet. För att åstadkomma 
detta mål investerar vi i svenska och utländska bolag 
som har ett globalt fokus. Vi ger våra kunder tillgång 
till ny teknik genom att vi investerar i bolag som av-
ancerar på marknaden inom industriell radiostyr-
ning. Med hjälp av vår erfarenhet och vårt know-how 
uvecklar vi och förädlar våra bolag på ett hållbart vis.


