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Allgon är en svensk företagsgrupp som verkar globalt. 
Företagsgruppen består av nischade bolag som 
utvecklar och levererar trådlösa produkter och system 
för industriella tillämpningar och andra krävande 
miljöer.

Allgon har en uttalad förvärvsstrategi och söker 
etablerade och utvecklingsbara företag som kompletterar 
varandra och agerar inom ramen för Allgonbolagens 
erbjudande. 

Drivkraften för Allgons verksamhet är den snabba utveck-
lingen inom trådlös kommunikation där digitalisering sker i 
en allt snabbare takt.

Efter de två förvärv som genomförts under 2016 består 
Allgon koncernen av tre tydliga affärsområden: antenner, 
industriell radiostyrning och industriell IoT.

Allgon bedriver verksamhet i Kista - Stockholm, Björbo - 
Dalarna och Tianjin i Kina. 

Allgons B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North 
Stockholm med Redeye som certified adviser.

RESULTATRÄKNINGEN I SAMMANDRAG

Belopp i TKR 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 139 704 115 180 86 081 54 503 50 116

EBITDA -17 811 21 448 9 235 -4 389 -6 136

Rörelseresultat (EBIT) -23 976 9 251 5 825 -6 881 -8 194

Resultat efter finansiella poster -24 781 8 959 5 226 -7 936 -9 213

Resultat per aktie, kr före och 
efter utspädning

-1,43 0,02 0,01 -0,02 -0,04

 
2012-2013 ej omräknat enligt IFRS
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Datum för årsstämma och ekonomisk information
Allgons årsstämma äger rum onsdagen den 4 maj 2017 klockan 14.00 i Redeye AB:s lokaler på Mäster 

Samuelsgatan 42, 10 trappor. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 27 april 2017, dels anmäla sig, samt 

eventuellt antal biträden, hos bolaget senast torsdagen den 27 april klockan 16.00, under adress: 
 
 Post: Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista
 Fax: 08-792 06 77
 E-post: johan.gripmar@allgon.se 

Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Aktieägare 
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga 

rätt att delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 april 2017 
då sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB. 

 Delårsbokslut kvartal 1 4 maj 2017
 Delårsbokslut kvartal 2 31 augusti 2017 
 Delårsbokslut kvartal 3 15 november 2017 
 Bokslutskommuniké 2017 20 februari 2018
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JANUARI-DECEMBER 2016

*  Årets första bolagsförvärv Åkerströms Björbo AB tillträddes den 20 
januari 2016. I februari 2016 utsågs Tommy Larsson till ny VD för 
denna verksamhet. Under 2016 har ett omfattande omstrukture-
ringsprogram genomförts i Åkerströms för att öka bolagets konkur-
renskraft och lönsamhet.

*  Smarteq Wireless har under hösten anställt ny VD, Yasemin Heper 
Mårtensson och fokus har varit på att växa bolaget med nya och 
befintliga kunder. 

*  Under hösten 2016 förvärvades Wireless System Integration 
Sweden AB. Bolaget tillträddes den 14 november 2016 och omsatte 
under 2016 ca 51 MSEK med ett EBITDA om ca 4,1 MSEK.

• Nettoomsättningen uppgick till 139,7 (115,2) MSEK, en ökning med 
21 % jämfört med motsvarande period 2015. 

• Årets sista kvartal har belastats med flera kostnadsposter som inte 
hör till den löpande rörelseverksamheten: transaktionskostnader 
2,6 MSEK, extra lagernedskrivningar 2,1 MSEK samt 
omstruktureringsreserv i Åkerströms om 3,6 MSEK, d v s totalt 8,3 
MSEK. 2015 fanns följande kostnadsposter som inte hör till den 
löpande rörelseverksamheten: extra av- och nedskrivningar kopplat 
till antennplattformen för Volvo Lastvagnar  om 9,6 MSEK samt 
transaktionskostnader om 0,7 MSEK, d v s totalt 10,3 MSEK.

• Periodens EBITDA exklusive ovan poster uppgick till -9,5 (21,4) MSEK.

• Periodens EBITDA inklusive ovan poster upp.gick till -17,8 (21,4) MSEK

• Rörelseresultatet uppgick till -24 (9) MSEK, vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på -17,2 (8) %.

• Periodens resultat uppgick till -24,5 (9) MSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -1,43 (1,02) kr/aktie. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,6 
(26,7) MSEK.

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 
2016.

Å R E T  I  K O R T H E T
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2016 har varit ett händelserikt år för Allgongruppen. 
Den 20 januari 2016 tillträddes årets första bolagsförvärv, 
Åkerströms. Vi inledde omedelbart ett omfattande program 
för att säkerställa konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet i 
verksamheten. År 2016 som helhet är, som vi tidigare medde-
lat, ett mellanår där vi genomfört en rad åtgärder för att stärka 
koncernen långsiktigt men där vi även genomfört ett strate-
giskt bolagsförvärv av bolaget Wireless System Integration 
Sweden AB och därmed skapat ett ytterligare affärsområde i 
Allgongruppen - Industriell IoT.

Allgons varumärke är internationellt känt och vi har kontinuer-
ligt arbetat med inriktningen att skapa en företagsgrupp riktad 
mot trådlösa produkter och system. Grundtanken är att samla 
flera bolag under ett och samma paraply där bolagen behåller 
sitt varumärke och DNA. Det pågår en het diskussion både i 
Sverige och globalt om de möjligheter digitaliseringen medför 
för industrin och generellt kan vi nog alla idag se framför oss 
en allt mer uppkopplad värld vilket talar för att vår inriktning 
för Allgongruppen ligger rätt i tiden. 

Framför mig ser jag en koncern som består av flertalet bolag 
med god lönsamhet och nischade verksamheter inom trådlösa 
produkter och system. I system ingår även mjukvara och 
plattformar för uppkopplade enheter.  Den gemensamma näm-
naren för våra befintliga bolag och kommande förvärv är att vi 
alla verkar inom trådlösa produkter och system inriktade mot 
den pågående digitaliseringen av industrin. Allgongruppens 
bolag har redan nu flera värdefulla distributionskanaler och vi 
exporterar till fler än 40 länder. En flexibel och skalbar logistik-
process gör att Allgongruppen kan anpassa kostnader och vara 
snabbfotad i en globalt föränderlig ekonomi. Vi eftersträvar 
inte snabba synergier utan fokuserar på att bibehålla värdefull 
DNA i bolagen med fokus på tillväxt och ambitionen att vara 
en attraktiv arbetsgivare. En platt och enkel organisation med 
fokus på entreprenörskapet och drivkraften framåt gör att 
Allgongruppen är en intressant möjlighet för bolag som vill 
vara med på resan och fortsätta byggandet av en framgångsrik 
företagsgrupp. Utöver dessa operativa värden ska vi skapa och 
eftersträva ett ökat värde för våra aktieägare.

Jag vill gärna framhålla följande större händelser under 2016 
inom Allgons nuvarande affärsområden:

Smarteq Wireless AB - Antenner 
Antennbolaget Smarteq Wireless AB har under 2016 intensivt 
förberett och arbetat med affären avseende nya avläsnings-

bara elmätare i Norge. Totalt 2,9 miljoner elmätare ska instal-
leras under åren 2017 och fram till och med 2019. Smarteq 
Wireless har haft en målsättning att vinna cirka 30 procents 
marknadsandel vilket vi lyckats med genom den affär där vi 
har Aidon som största kund. Därutöver har vi vunnit en rad 
spännande nya kunder samt inom infrastruktur och energi 
adderat en ny kund inom laddningsbara elstolpar. Från och 
med september leder vår nya VD Yasemin Heper Mårtensson 
verksamheten Smarteq Wireless. Hennes huvudfokus är att 
växa bolaget med nya kunder. 

Åkerströms Björbo AB – Industriell Radiostyrning 
I februari 2016 tillträdde Tommy Larsson sin tjänst som VD 
för Åkerströms Björbo AB. Bolaget som grundades redan 
1918 är ett välkänt och starkt varumärke med sin starkaste 
kundbas inom industrin. Åkerströms producerar produkter 
och system för radiostyrning av industrikranar, mobila applika-
tioner och portar. Vi har under året genomfört ett omfattande 
omstruktureringsprogram där den sista fasen innebar en 
reduktion av antalet medarbetare och produktionen gällande 
standardapplikationer har flyttats till vår produktionsfacilitet i 
Tianjin, Kina.

Vi ser redan tydligt de positiva effekterna av det omstrukture-
ringsprogram vi slutfört och fortsätter under 2017 att trimma 
bolaget till att bli än mer konkurrenskraftigt. Marknaden för 
industriell radiostyrning är kontinuerligt växande och det finns 
också ett behov av en konsolidering på marknaden. Detta i så-
väl Norden som övriga Europa gör att vi aktivt söker fler bolag 
för utökning av Allgongruppen inom detta segment. 

Wireless System Integration – Industriell IoT 
Den 29 september offentliggjorde Allgon förvärvet av IoT-
bolaget Wireless System Integration Sweden AB (WSI).  För 
Allgon innebär detta även en strategisk förflyttning där vi nu 
skapat ett nytt affärsområde för Industriell IoT. Det nya affärs-
området blir ett viktigt och mycket välkommet komplement 
till Allgons befintliga affärsområden. WSI, med bas i Kista, 
Stockholm, sysselsätter 20 medarbetare och är baserat på ett 
nyckelfärdigt kunderbjudande med stark tillväxt inom IoT för 
industriella applikationer. 

Tillskottet av WSI ligger helt i linje med Allgons ambition att 
förvärva utvecklingsbara bolag inom trådlösa produkter och 
system och genom förvärvet har Allgon tagit steget mot att 
kunna erbjuda kunderna helhetslösningar inom växande IoT. 
Smarteq Wireless har under många år haft ett samarbete med 

V D  H A R  O R D E T
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WSI och nu kompletteras båda bolagens erbjudande så att 
antennsystem erbjuds med både elektronik och mjukvara.  
Dessutom finns tydliga mervärden som WSI kan erbjuda 
Åkerströms kundbas med nära 25 000 installerade system 
inom industrin.

Allgon Supply AB 
En central och mycket viktig del för många bolag är inköps- 
och logistikprocesserna samtidigt som det i små och medel-
stora bolag inte alltid prioriteras tillräckliga resurser för detta 
område. En tydlig inriktning för Allgongruppen är att så långt 
som möjligt samordna och effektivisera inköpsprocesser och 
logistik för samtliga bolag i syfte att skapa ett mervärde och 
skalfördelar. Vi har därför med start 1 januari 2017 renodlat 
våra inköps- och logistikprocesser i ett nybildat servicebolag, 
Allgon Supply AB som ansvarar för hela Allgongrupens glo-

bala inköp, produktion samt styrning och utveckling av våra 
kontraktstillverkare globalt. Till VD för denna verksamhet 
har utsetts Christian Olsson. 

Allgongruppen har börjat sin resa och efter ett tufft år av 
omställningar blickar vi framåt mot ytterligare tillväxt och 
verksamhetsförvärv.  Det finns ett väldigt starkt engagemang 
från personal, ledning och styrelse vilket gör att jag känner en 
stark optimism inför framtiden. 

Kista den 11 april 2017

Johan Hårdén



7

ÅRSREDOVISNING 2016

Allgon är en svensk  
företagsgrupp som  
verkar globalt och  
erbjuder produkter  
och system för industri-
ella- 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 Sve-
riges mest framgångsrika 
företag under 90-talets 
telecom era. Det arvet i 
kombination med de nya 
Allgonbolagens strategiska 
och strukturella erfaren-
heter, ska Allgon vårda  
och använda sig  av när  
vi nu står inför ett nytt  
teknikskifte.
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A F F Ä R S I D É
Allgongruppens bolag utvecklar, tillverkar och  
säljer trådlösa produkter och system. Genom 
att samla relevant kompetens i en företags-
grupp skapas ett erbjudande som gör det enkelt 
att modernisera, effektivisera och digitalisera  
verksamhet, samt öka dess konkurrenskraft.

Ö V E R G R I P A N D E  M Å L
Allgons tillväxt skall i första hand ske organiskt 
och i andra hand genom förvärvande av etable-
rade och utvecklingsbara företag som komplet-
terar och agerar inom ramen av Allgons erbju-
dande. Allgon strävar efter en god riskspridning 
och bygger långsiktigt upp det nya Allgon med 
fokus på att skapa värde för våra aktieägare.

A F F Ä 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.

Ö V E R G R I P A N D E  M Å L
Allgons tillväxt skall ske genom förvärv av 
etablerade och utvecklingsbara företag som 
kompletterar och agerar inom ramen för 
Allgons erbjudande samt genom organisk 
tillväxt i befintliga dotterbolag. 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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1947
Torbjörn och Veronica Cramner grundar ”Antennspecia-
listen” som sedan blir Allgon. Fokus ligger på antenner till 
radio-apparater och bilantenner.

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

1960
I slutet av 60-talet skiljde sig Torbjörn och Veronica 
Cramner och delade på företaget. Torbjörn fortsatte under 
namnet ”Allgon” och fokuserade huvudsakligen på HF-
antenner för radio. Veronica döpte sin del till ”Carant” vilket 
var en förkortning av ”Car Antenna” som också reflekterade 
företagets produktportfölj.

1974
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 chans-
ning att bygga dessa bjässeantenner, vilket dessvärre inte 
föll väl ut. Som räddare i nöden kom dock Hjalmar och Jonas 
Kämpe och köpte företaget.

1989
Allgon börsnoterades.

1990-talet
Allgon växte så att det knakade, dominerade mobiltelefon-
marknaden och blev en riktig folkhemsaktie. Strax innan 
milleniumskiftet producerade Allgon runt 100 miljoner 
mobiltelefonantenner per år.

2000
”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.

2002
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.

2005
Inget av varumärket Allgon finns kvar.

2016
Ett nytt kapitel i Allgons historia börjar. Allgon förvärvar 
Åkerströms och Wireless System Integration Sweden

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

Genom att samla relevant kompetens i en företagsgrupp skapas 
ett kunderbjudande som gör det enkelt för kunden att moder-
nisera, effektivisera och digitalisera verksamhet samt öka dess 
konkurrenskraft.

Allgons tillväxt skall ske genom förvärv av etablerade och ut-
vecklingsbara företag som kompletterar och agerar inom ramen 
för Allgons erbjudande samt genom organisk tillväxt i befintliga 
dotterbolag. Allgon strävar efter en god riskspridning och byg-
ger långsiktigt upp det nya Allgon med fokus på att skapa värde 
för våra aktieägare.

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

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

Affärsområden
Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden, Antenner, In-
dustriell Radiostyrning och Industriell IoT (Internet of Things). 
Allgons rörelsesegment utgörs av de tre affärsområdena. Mer 
information finns under not K6. 

Vid sidan om de huvudsakliga affärsområdena ligger Allgon 
Supply. Fr o m januari 2017 har Åkerströms kinesiska dot-
terbolag Allgon Communication (Tianjin) Ltd. överlåtits till 
Allgon Supply. Likaså överlåtes bolaget Allgon Communica-
tion (Shanghai) Ltd. och blir direkt dotterbolag till Allgon 
Supply. Allgon Supply ansvarar för Allgon koncernens globala 
inköp, egna produktion i Kina, styrning och utveckling av 
EMS partners i Asien och Europa samt tillhandahåller teknisk 
kund- och säljsupport i Asien. Till VD i Allgon Supply AB har 
utsetts Christian Olsson.

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

Utöver det egna produktsortimentet utvecklar och levererar 
Smarteq kundanpassade antennlösningar. De prioriterade 
marknadssegmenten är Fordon, Energi och Industri. For-
donssegmentet omfattar kunder som tillverkar bilar, lastbilar, 
bussar, arbetsmaskiner och spårvagnar samt tillverkare av 
komponenter och system till dessa fordon. 

Inom Energisegmentet har Smarteq en god marknads-
position i Norden som leverantör av antenner till fjärravlästa 
elmätare, så kallade ”smarta” elmätare. Ett annat intressant 
område är laddstolpar för elbilar. 

Inom Industrisegmentet utvecklar Smarteq antennlösningar 
för kommunikation mellan olika maskiner, M2M (Machine-to-
Machine). Exempel är uppkopplade verktyg och parkerings-
automater. 

Smarteqs försäljningsmodell består dels av direktförsäljning 
till större OEM-kunder och dels försäljning till eftermarkna-
den via distributörer. Det europeiska distributionsnätverket 
täcker samtliga större marknader i Europa. Smarteq har även 
ett samarbete med tyska Kathrein Automotive, där möjlighet 
finns till licensiering av teknik. 

V E R K S A M H E T E N

ALLGON 

AFFÄRSOMRÅDE 
ANTENNER

AFFÄRSOMRÅDE  RADIO-
STYRNING

WSI INTRESSENTER
SMARTEQ  
WIRELESS

ÅKERSTRÖMS 
INTRESSENTER

ÅKERSTRÖMS BJÖRBO WSI

ALLGON  
COMMUNICATION 

(TIANJIN)

AFFÄRSOMRÅDE INDU-
STRIELL IOT

ALLGON SUPPLY

ALLGON  
COMMUNICATION 

(SHANGHAI)
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Industriell radiostyrning 
Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Åkerströms 
Björbo AB (Åkerströms) och sammansättningen av Åkerströms 
standardprodukter görs i det kinesiska dotterbolaget Allgon 
Communication (Tianjin) Ltd. som sedan januari 2017 är ett 
dotterbolag till Allgon Supply AB.

Åkerströms är ett internationellt företag som utvecklar, 
producerar, marknadsför och servar produkter och system för 
radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar 
och lok.  

Åkerströms omsätter cirka 80 MSEK på årsbasis och kunderna 
finns primärt i Sverige och i Östersjöområdet. Försäljningen 
sker dels direkt och dels genom utvalda lokala distributörer 
som sköter installation och utbildning. Bland kunderna finns 
bolag som Kone Cranes, Atlas Copco, Sandvik, ABB, SSAB och 
Volvo för att nämna några. 

Verksamheten i Björbo drivs från egen fastighet med 48 
anställda. På huvudkontoret i Björbo görs den tekniska 
utvecklingen och kundanpassningen av bolagets produkter. 
Verksamheten i Kina består i huvudsak av sammansättning av 
standardsortimentet. 

Bolagets huvudproduktgrupper är Sesam och Remotus. 
Sesamsortimentet utgörs av standardiserade produkter 
för robust radiostyrning av mindre industriella och mobila 
applikationer. Typiska applikationer är öppning/stängning 
av portar, bommar och grindar. På- och avstängning av 
fläktar och strålkastare, styrning av bakgavellyftar, vinschar, 
skogsmaskiner etc.  

Remotus produkterna är robusta produkter för radiostyrning 
av säkerhetskritiska industriella och mobila applikationer. 
Typiska applikationer är styrning av industrikranar och 
traverser, slamsugningsbilar, mobilkranar, bärgare och lok. 

Remotus sortimentet har uppdaterats och de första 
standardprodukterna har lanserats på marknaden och 
tagits emot väl. Inom detta sortiment vill kunderna ofta ha 
specialanpassningar av produkten utifrån specifika behov. 
Anpassningarna görs i Björbo.  

En stor del av de system som Åkerströms levererat genom 
åren har specialanpassats till kundens behov vilket medför 
att systemen kontinuerligt behöver service och reservdelar. 
Denna verksamhet utgör en betydande del av bolagets totala 
verksamhet.

Industriell IoT 
Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Wireless 
System Integration Sweden AB (WSI).

WSI är ett etablerat designhus och är baserat på ett nyckelfär-
digt kunderbjudande med stark tillväxt inom IoT för industri-
ella applikationer.

WSI omsätter ca 50 MSEK på årsbasis och har en global kund-
bas där kunderna erbjuds helhetslösningar inom utveckling 
och industrialisering av IoT applikationer och avancerade 

radiolösningar. Kundportföljen spänner från mindre företag i 
en tidig produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer 
inom många olika branscher. Bland kunderna finns bolag som 
Assa Abloy, Atlas Copco, Husqvarna, NorthStar och myFC.

Våra värderingar
Att verka globalt medför ett stort ansvar att arbeta med social 
och ekonomisk hållbarhet och att göra affärer på ett ansvars-
fullt sätt. Allgongruppen arbetar mycket med våra varumärken 
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 
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 var-
aktiga 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, konsul-
ter, 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.
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. Upp-
handling 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 trygg 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.

Vid årsskiftet hade koncernen 96 medarbetare. Av dessa var 2 
anställda i Allgon AB, 11 anställda i Smarteq Wireless AB, 48 
i Åkerströms Björbo AB, 15 i Allgon Communication (Tianjin) 
Ltd. och 20 i WSI.
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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 indu-
striella miljöer. Målsättningen är att årligen förvärva ett eller 
flera bolag. Därtill skall Allgon även utvärdera möjligheterna 
till större strategiska förvärv.

Förvärven skall verka kompletterande inom ramen för All-
gons vision men samtidigt skall bolagen bibehålla sitt DNA. 

Allgon arbetar aktivt med att hitta nya förvärv. Processen 
kännetecknas av ett antal grundläggande 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. 

Ambitionen gällande ytterligare förvärv är att betala med 
en större del egna aktier vilket medför att säljarna blir 
delägare i Allgon AB (publ). För Allgon intressanta bolag 
utvecklar, tillverkar och säljer hårdvara likväl som mjukvara. 

F Ö R V Ä R V S S T R A T E G I
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Under 2016 har Allgonkoncernen genomfört två 
bolagsförvärv; Åkerströms Intressenter AB med dotterbolag 
samt Wireless System Integration Sweden Intressenter 
AB med dotterbolag. Nedan följer en kort beskrivning av 
verksamheterna.

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 och 
portar. 

Koncernen består av moderbolaget Åkerströms Intressenter 
AB, dotterbolagen Åkerströms Björbo AB och i det 
kinesiska dotterbolaget Allgon Communication (Tianjin) 
Ltd. Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget 
Åkerströms Björbo AB (Åkerströms) och sammansättningen 
görs i det kinesiska bolaget Allgon Communication (Tianjin) 
Ltd. som sedan januari 2017 är ett dotterbolag till Allgon 
Supply AB. 

Åkerströms omsätter cirka 80 MSEK på årsbasis och 
kunderna finns primärt i Sverige och i Östersjöområdet. 
Försäljningen sker dels direkt och dels genom utvalda 
lokala distributörer som sköter installation och utbildning. 
Bland kunderna finns bolag som Kone Cranes, Atlas Copco, 
Sandvik, ABB, SSAB, Volvo för att nämna några. 

Verksamheten i Björbo drivs från egen fastighet med ett 
40-tal anställda. På huvudkontoret i Björbo görs den tekniska 
utvecklingen och kundanpassningen av bolagets produkter. 
Verksamheten i Kina består i huvudsak av sammansättning av 
standardsortimentet. 

Bolagets huvudproduktgrupper är Sesam och Remotus. 
Sesamsortimentet utgörs av standardiserade produkter 
för robust radiostyrning av mindre industriella och mobila 
applikationer. Typiska applikationer är öppning/stängning av 
portar, bommar och grindar. På- och avstängning av fläktar 

och strålkastare, styrning av bakgavellyftar, vinschar, 
skogsmaskiner etc. 

Remotus produkterna är robusta produkter för 
radiostyrning av säkerhetskritiska industriella och 
mobila applikationer. Typiska applikationer är styrning 
av industrikranar och traverser, slamsugningsbilar, 
mobilkranar, bärgare, lok etc. Remotus sortimentet har 
uppdaterats och de första standardprodukterna har 
lanserats på marknaden och har tagits emot väl. Inom detta 
sortiment vill kunderna ofta ha specialanpassningar av 
produkten utifrån specifika behov. Anpassningarna görs i 
Björbo. 

En stor del av de system som Åkerströms levererat genom 
åren har specialanpassats till kundens behov vilket medför 
att systemen kontinuerligt behöver service och reservdelar. 
Denna verksamhet utgör en betydande del av bolagets 
totala verksamhet. 

Wireless System Integration Sweden 
Allgon AB tecknade i september avtal om att förvärva 
Wireless System Integration Sweden intressenter AB med 
dotterbolag, en snabbväxande verksamhet inom IoT (Inter-
net of Things). I samband med detta skapade Allgongruppen 
också ett nytt affärsområde för industriell IoT där ytterli-
gare potentiella förvärv kan adderas framöver. Förvärvet 
genomfördes den 14:e november 2016. 

WSI har sedan det grundades 2002 arbetat med att 
utveckla trådlösa produkter. Personalen har lång erfarenhet 
från att leverera komplexa projekt och mobila produkter. 
Verksamheten omsätter ca 50 MSEK på årsbasis och har 
en global kundbas där kunderna erbjuds nyckelfärdiga 
helhetslösningar inom utveckling och industrialisering av 
IoT-applikationer och avancerade radiolösningar. 

Kundportföljen spänner från mindre företag i en tidig 
produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer inom 
många olika branscher. Bland kunderna finns bolag som 
Assa Abloy, Atlas Copco, Husqvarna, NorthStar och myFC.

F Ö R V Ä R V
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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.

Kursutveckling
Allgons aktie steg med 28 % under 2016 från 10,4 kr till 13,3 
kr vid årsskiftet. Aktiens högsta respektive lägsta stängnings-
kurs var 17 kr respektive 9 kr.

Börsvärde
Allgons totala börsvärde var 243,8 MSEK vid utgången av 
2016 att jämföra med 92,6 MSEK vid årets början.

Omsättning
Under 2016 omsattes 3,8 (114,6) miljoner Allgon aktier, 
motsvarande ett värde av 46,2 (23,9) MSEK. Orsaken till den 
stora nedgången i omsatta aktier mellan åren beror huvud-
sakligen på sammanläggning av aktier under 2016 i relatio-
nen 50:1.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ges för 
verksamhetsåret 2016.

Aktiekapitalet
Vid ingången av räkenskapsår 2016 uppgick det registrera-
de aktiekapitalet till 44 074 467,50 kronor fördelat på 440 
744 675 aktier till ett kvotvärde om 0,10 kr. Under 2016 så 
har bolaget emitterat 405 169 687 aktier i en kvittnings-
emission i samband med förvärvet av Åkerströms. Vidare 
så har aktien sammanlagts i relationen 50:1 vilket minskat 
antalet aktier till 16 918 287. Därefter har ett utestående 
optionsprogram lösts vilket öka antalet aktier med 1 013 
430. I samband med förvärvet av WSI så har en nyemission 
om 400 000 aktier gjorts. Antal aktier vid utgången av 2016 
uppgår till 18 331 717. 

Allgons aktiekapital uppgick per 2016-12-31 till   
91,7 MSEK, fördelat på 18 331 717 B-aktier med  
kvotvärde 5.

Aktieägare
Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick antalet aktieägare till 
1 967, vilket är fler än föregående år då det fanns 1 827 
aktieägare.

Allgons största ägare är Verdane Capital VI K/S samt VI 
B K/S som tillsammans svarar för 40,3 % av kapitalet och 
rösterna. Allgons tio största ägare innehar aktier som mot-
svarar 77,6 % av kapitalet och rösterna.

A K T I E N  O C H  Ä G A R F Ö R H Å L L A N D E N

ALLGONAKTIEN
DATA PER AKTIE 2016 2015 2014 2013 2012

Omsättning per aktie, kr* 8,14 0,26 0,20 0,14 0,21

Resultat per aktie, kr* -1,43 0,02 0,01 -0,02 -0,04

Eget kapital per aktie, kr 5,40 0,07 0,05 0,04 0,02

Substansvärde per aktie, kr 5,06 0,07 0,05 0,04 0,01

Genomsnittligt antal aktier, 1 000-tal 17 173 440 745 440 745 381 979 235 064

Antal aktier vid årets utgång, 1 000-tal 18 332 440 745 440 745 440 745 264 447

Aktiekurs vid årets slut, kr 13,3 0,21 0,15 0,27 0,18

Börsvärde vid årets slut, mkr 243,8 92,6 66,1 119 47

P/E-tal, ggr Neg 10,33 12,65 Neg Neg

Kurs/eget kapital, % 263 311 318 766 1255
 
*  Beräknat på genomsnittligt antal aktier
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FÖRDELNING TOTALT INNEHAV PER ÄGARE

Innehav, antal aktier Antal 

aktieägare

Antal  
B-aktier

1-500 1 430 164 429

501-1000 172 138 491

1001-5000 238 553 930

5001-10000 64 505 156

10001-15000 14 179 339

15001-20000 7 128 165

20001- 42 16 662 207

1 967 18 331 717

 

ALLGONS 10 STÖRSTA ÄGARE PER 2016-12-31

Ägare B-Aktier

Röstetal 1

Procent av

kapital och röster

Verdane Capital VI 5 535 462 30,20%

Tibia Konsult AB 2 610 049 14,24%

Verdane Capital VI B 1 845 201 10,07%

Svenska Handelsbanken SA 
(privat)

1 828 281 9,97%

Jan Robert Pärsson 534 340 2,91%

Bo Lengholt 544 000 2,97%

KMH Viken AB 365 079 1,99%

Yngve Andersson 340 000 1,85%

Maida Vale Capital AB 310 800 1,70%

Ulf B Jacobsson 297 744 1,62%

Summa 10 största ägare 14 210 956 77,52%

Övriga 4 120 761 22,48%

TOTALT 18 331 717 100,00%
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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 årsstäm-
man, styrelsen, verkställande direktören och den av årsstäm-
man valda externa revisorn. Ansvaret tar sin utgångspunkt 
i aktiebolagslagen, bolagsordningen, First Norths regelverk 
samt interna arbetsordningar och instruktioner. Dessa tilläm-
pas och följs upp med hjälp av gemensamma rapporteringsru-
tiner 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 års-
stämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om 
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfär-
das 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 ak-
tieboken senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstäm-
man, 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 bolag-
sordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många 
röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Årsstämma 2016
 Årsstämma hölls den 4 maj 2016 i Stockholm. På 
årsstämman deltog ägare representerande 70 procent 
av rösterna. På stämman beslutades bland annat:  Att 
balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras 
i ny räkning.  Att arvode till styrelseledamöterna jämfört 
med föregående år ska ändras och utgå med totalt 700 000 
kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 

kronor och övriga ledamöter ska erhålla 100 000 kronor 
vardera samt att ingen ersättning ska utgå för eventuellt 
utskottsarbete. Styrelseledamöterna Per Nordlander 
och Göran Strandberg meddelade att de avstår från 
styrelsearvode vilket innebär att styrelsearvode maximalt 
kommer att uppgå till 500 000 kr. Arvode till revisorn 
ska utgå enligt godkänd räkning. Om omval av Anders 
Björkman, Claes Beckman, Per Nordlander och Göran 
Strandberg samt nyval av Sven von Holst och Ingalill 
Östman som styrelseledamöter. Sven von Holst valdes till 
styrelseordförande. Att utse Ernst & Young AB till revisor, 
med Per Hedström som huvudansvarig revisor, för perioden 
från slutet av årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 
2017.  Att fastställa valberedningens förslag till principer 
för valberedning inför årsstämman 2017.  Att godkänna 
styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare.

Stämman beslöt om sammanläggning av aktier så att 
femtio gamla aktier ska berättiga till en ny aktie. Detta 
innebär att antalet aktier i bolaget minskar till 16 918 
287 stycken och kvotvärdet per aktie blir fem kronor. 
Stämman beslöt att bolagsordningen ändras med anledning 
av sammanläggningen samt de förändringar som skett av 
antalet aktier så att antal aktier ska vara lägst 16 000 000 
och högst 64 000 000 samt att aktiekapitalet ska utgöra 
lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

Valberedning
Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under 
tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall be-
stå 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.

B O L A G S S T Y R N I N G
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Styrelsen
Enligt beslut av bolagsstämman ska styrelsen bestå av sex 
ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. 
Årsstämman den 4 maj 2016 beslutade att för tiden intill 
nästa årsstämma omvälja Anders Björkman, Claes Beckman, 
Per Nordlander och Göran Strandberg samt nyval av Sven 
von Holst och Ingalill Östman som styrelseledamöter. Sven 
von Holst valdes till styrelsens ordförande.

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.  

Utskott 
Under 2016 har inrättats ett ersättningsutskott. Beslut 
om att inrätta ett ersättningsutskott fattades på ordinarie 
styrelsemöte den 29 augusti 2016. Inget arvode utgår till 
ersättningsutskottets medlemmar. Styrelsen utsåg All-
gonkoncernens styrelseordförande Sven von Holst som 
ersättningsutskottets ordförande och sammankallande samt 
styrelseledamöterna Per Nordlander och Anders Björkman 
som övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Ersättningsut-
skottet har under 2016 haft tre ordinarie möten. 

I övrigt har styrelsen inte under 2016 arbetat i några utskott 
utan hanterar de frågor som skulle hanteras av till exempel 
ett revisions- eller risk- och regelefterlevnadsutskott i sam-
band med ordinarie styrelsearbete.

Styrelsens arbete under 2016
Antalet styrelsemöten under 2016 uppgick till 14 varav 7 var 
per capsulam. Utöver den löpande verksamheten har frågor 
avseende förvärv diskuterats. Verkställande direktör, Johan 

Hårdén, var inte ledamot av styrelsen utan agerade som 
föredragande. Johan Hårdén deltog på samtliga styrel-
semöten. Ordföranden har lett styrelsens arbete och har 
haft en kontinuerlig kontakt och dialog med verkställande 
direktören. Styrelsen har vid två tillfällen träffat revisorerna 
och fått del av deras synpunkter på bolagets finansiella 
rapportering och interna kontroll. Vid styrelsens samman-
träden under 2016 har protokoll förts av bolagets CFO. 
Protokollen justeras av ordföranden samt en av styrelsens 
ledamöter. 

Utvärdering av styrelsens arbete 
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 
Årsstämman 2016 beslutade att arvode till 
styrelseledamöterna jämfört med föregående år ska ändras 
och utgå med totalt 700 000 kronor varav styrelsens 
ordförande ska erhålla 200 000 kronor och övriga 
ledamöter ska erhålla 100 000 kronor vardera samt att 
ingen ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. 
Styrelseledamöterna Per Nordlander och Göran 
Strandberg meddelade att de avstår från styrelsearvode 
vilket innebär att styrelsearvode maximalt kommer 
att uppgå till 500 000 kr. För utbetalt styrelsearvode 
under räkenskapsåret 2016, se tabell nedan och not 11 i 
Årsredovisningen 2016.

Koncernledningen 
Koncernledningen har det övergripande ansvaret för 
verksamheten inom Allgon koncernen i enlighet med den 

STYRELSE 2016

Funktion Invald Oberoende Närvaro Arvode (TSEK)

Christer Palm Ordförande avgående 2009 Ja 4 av 5 33

Patrik Bluhme Ledamot avgående 2014 Ja 5 av 5 33

Anders Björkman Ledamot 2015 Ja 13 av 14 100

Claes Beckman Ledamot 2014 Ja 14 av 14 100

Sven von Holst Ordförande tillträdande 2016 Ja 10 av 10 133

Ingalill Östman Ledamot 2016 Ja 10 av 10 67

Göran Strandberg Ledamot 2016 Nej 11 av 13 -

Per Nordlander Ledamot 2016 Nej 13 av 13 -

 

Per Nordlander och Göran Strandberg valdes in i styrelsen på extra bolagsstämma den 4 januari 2016 
Christer Palm och Patrik Bluhme avböjde omval på årsstämman den 4 maj 2016 
Ingalill Östman och Sven von Holst valdes in i styrelsen på årsstämman den 4 maj 2016 
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strategi och de långsiktiga målsättningar som fastställts av 
styrelsen för Allgon AB. 

Verkställande direktören samlar regelbundet övriga ledande 
befattningshavare för att diskutera affärsläget och andra 
operativa frågor. Se även presentation av ledande befatt-
ningshavare på sid 21.

Riktlinjer för ersättning till ledande  
befattningshavare 
Styrelsen har under 2016 inrättat ett ersättningsutskott som 
beslutar om anställningsvillkor och ersättning till ledande 
befattningshavare inom koncernledningen. Syftet med 
utskottet är att utifrån marknadsmässiga villkor se över årliga 
incitament och ersättningar gällande såväl den fasta lönen 
som den rörliga lönen i form av bonus vid uppnådda resultat. 
Vidare har utskottet till uppgift att säkerställa långsiktig-
het genom att löpande följa upp lämpliga incitament såsom 
optioner eller andra former av belöningssystem i syfte att 
säkerställa nyckelpersoner. 

Ersättning till verkställande direktör och övriga personer i 
koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning 
och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersätt-
ningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt 
stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersätt-
ningen baseras på resultat i förhållande till individuellt defi-
nierade kvalitativa och kvantitativa mål och ska aldrig kunna 
överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal 
från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag 
sammantaget inte överstiga tolv månadslöner. Pensionsför-
måner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl moti-
verar 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 befattnings-
havare framgår av not 11 i Årsredovisningen 2016.

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

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 auk-
toriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Årsstäm-
man 2016 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 samt 
vid övergången av redovisningsregelverket IFRS. Arvode till 
revisorn ska enligt stämmobeslut utgå enligt godkänd räk-
ning. Den ersättning som utgick till revisorerna för räken-
skapsåret 2016 framgår  av not 9  i Årsredovisningen 2016.

Uppföljning och intern kontroll 
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. 
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Johan Hårdén
CEO
Född 1976. Anställd i koncernen  
sedan 2011
Aktieinnehav i Allgon AB: 51 109
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i 
Töre Service Center AB, Styrelseledamot 
Smarteq Wireless AB, Åkerströms 
Intressenter AB, Åkerströms Björbo 
AB, Allgon Supply AB, Wireless System 
Integration Sweden Intressenter AB, 
Wireless System Integration Sweden AB, 
Suppleant i Hotelpocket AB

Sten Hildemar
CFO
Född 1962. Konsult sedan 2014
Aktieinnehav i Allgon AB:  0
Optioner: 0
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i  
Recapital AB och Tenkob Invest AB

Yasemin Heper Mårtensson
VD Smarteq Wireless AB
Född 1973. Anställd 2016
Aktieinnehav i Allgon AB: 0
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i SAB-
Plast AB, AB Underphone, Inspirico AB, 
Suppleant i SAB-Plast Holding AB

Tommy Larsson
VD Åkerströms Björbo AB
Född 1971. Konsult sedan 2016
Aktieinnehav i Allgon AB: 20 000
Övriga uppdrag: VD i Åkerströms 
intressenter AB, Styrelseledamot i 
Leksands IF AB

Christian Olsson
VD Allgon Supply AB
Född 1973. Anställd i koncernen  
sedan 2011
Aktieinnehav i Allgon AB: 3 334
Övriga uppdrag: Suppleant i Åkerströms 
Intressenter AB, Åkerströms Björbo AB

Jan-Åke Lindqvist
VD Wireless System Integration Sweden AB
Född 1973. Anställd i koncernen sedan 
2016  
Aktieinnehav: 161 986
Övriga uppdrag: Styrelseledamot 
Wireless System Integration Sweden 
Intressenter AB, JXJ Invest AB och 
Communications of Carl

K O N C E R N L E D N I N G
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Sven von Holst
Styrelsens ordförande
Född 1948. Invald 2016
Aktieinnehav i Allgon AB: 10 000 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande 
i Destination Sälenfjällen/Året Runt i 
Sälenfjällen AB

Claes Beckman
Styrelseledamot
Född 1962. Invald 2014
Aktieinnehav i Allgon AB: 10 000
Övriga uppdrag: 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

Ingalill Östman
Styrelseledamot
Född 1956. Invald 2016
Aktieinnehav i Allgon AB: 0
Övriga uppdrag: Kommunikations-
direktör på Castellum AB. 
Styrelseledamot samt medlem av 
revisionsutskottet i Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän samt 
styrelseordförande i Alfons Åbergs 
Kulturhus i Göteborg AB

Anders Björkman
Styrelseledamot
Född 1959. Invald 2015 
Aktieinnehav i Allgon AB: 3 000
Övriga uppdrag: VD i OnePhone 
Holding AB, Styrelseordförande i 
LevUpp AB

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

Göran Strandberg
Styrelseledamot
Född 1959. Invald 2016
Aktieinnehav i Allgon AB: 0
Övriga uppdrag: VD för Holmgrens Bil 
AB, Senior Advisor på Verdane Capital 
Advisors, Styrelseledamot i Holmgren 
Group AB och Polytech A/S

S T Y R E L S E
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Styrelsen och verkställande direktören för Allgon AB 
(publ.), organisationsnummer 556387-9955, avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 
2016-01-01 till 2016-12-31. Uppgifter inom parentes 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 är en svensk företagsgrupp som verkar globalt och 
erbjuder produkter och system för industriella och krävande 
miljöer. Samlat under Allgon ingår ett antal nischade bolag. 
Dessa bolag utvecklar, levererar och säljer robusta, trådlösa 
produkter och system vars syften är att effektivisera 
företag och göra dem mer konkurrenskraftiga i en allt mer 
digitaliserad värld. 

Genom att samla relevant kompetens i en företagsgrupp 
skapas ett kunderbjudande som gör det enkelt för kunden att 
modernisera, effektivisera och digitalisera verksamhet samt 
öka dess konkurrenskraft. 

Allgons tillväxt skall ske genom förvärv av etablerade och 
utvecklingsbara företag som kompletterar och agerar 
inom ramen för Allgons erbjudande samt genom organisk 
tillväxt i befintliga dotterbolag. Allgon strävar efter en god 
riskspridning och bygger långsiktigt upp det nya Allgon med 
fokus på att skapa värde för våra aktieägare. 

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

Affärsområden
Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden, Antenner, 
Industriell Radiostyrning och Industriell IoT (Internet of 
Things). Allgons rörelsesegment utgörs av de tre affärsområ-
dena. Mer information finns under not K6. 

ANTENNER  
Antennverksamheten bedrivs genom det helägda dotterbola-
get Smarteq Wireless AB (Smarteq). Smarteqs affärsidé är att 
utveckla och leverera robusta, tillförlitliga antennlösningar i 
nära samarbete med kunder verksamma inom fordon, energi 
och industri. Smarteq har 11 medarbetare och egna resurser 
för produktutveckling och försäljning. Tillverkningen är i 
huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. 

Utöver det egna produktsortimentet utvecklar och levererar 
Smarteq kundanpassade antennlösningar. De prioriterade 

marknadssegmenten är Fordon, Energi och Industri. Fordons-
segmentet omfattar kunder som tillverkar bilar, lastbilar, 
bussar, arbetsmaskiner och spårvagnar samt tillverkare av 
komponenter och system till dessa fordon. 

Inom Energisegmentet har Smarteq en god marknadsposition 
i Norden som leverantör av antenner till fjärravlästa elmätare, 
så kallade ”smarta” elmätare. Ett annat intressant område är 
laddstolpar för elbilar. 

Inom Industrisegmentet utvecklar Smarteq antennlösningar 
för kommunikation mellan olika maskiner, M2M (Machine-
to- Machine). Exempel är uppkopplade verktyg och 
parkeringsautomater. 

Smarteqs försäljningsmodell består dels av direktförsäljning 
till större OEM-kunder och dels försäljning till eftermarknaden 
via distributörer. Det europeiska distributionsnätverket täcker 
samtliga större marknader i Europa. Smarteq har även ett 
samarbete med tyska Kathrein Automotive, där möjlighet finns 
till licensiering av teknik. 

INDUSTRIELL RADIOSTYRNING  
Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Åkerströms 
Björbo AB (Åkerströms) och sammansättningen av Åkerströms 
standardprodukter görs i det kinesiska dotterbolaget Allgon 
Communication (Tianjin) Ltd. som sedan januari 2017 är ett 
dotterbolag till Allgon Supply AB. 

Åkerströms är ett internationellt företag som utvecklar, 
producerar, marknadsför och servar produkter och system för 
radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar 
och lok. 

Åkerströms omsätter cirka 80 MSEK på årsbasis och kunderna 
finns primärt i Sverige och i Östersjöområdet. Försäljningen 
sker dels direkt och dels genom utvalda lokala distributörer 
som sköter installation och utbildning. Bland kunderna finns 
bolag som Kone Cranes, Atlas Copco, Sandvik, ABB, SSAB och 
Volvo för att nämna några. 

Verksamheten i Björbo drivs från egen fastighet med 48 an-
ställda. På huvudkontoret i Björbo görs den tekniska utveck-
lingen och kundanpassningen av bolagets produkter. 

Verksamheten i Kina består i huvudsak av sammansättning av 
standardsortimentet. 

Bolagets huvudproduktgrupper är Sesam och Remotus. Sesam-
sortimentet utgörs av standardiserade produkter för robust 
radiostyrning av mindre industriella och mobila applikationer. 

Förvaltningsberättelse 
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Typiska applikationer är öppning/stängning av portar, 
bommar och grindar. På- och avstängning av fläktar och 
strålkastare, styrning av bakgavellyftar, vinschar, skogsma-
skiner etc. 

Remotus produkterna är robusta produkter för 
radiostyrning av säkerhetskritiska industriella och 
mobila applikationer. Typiska applikationer är styrning 
av industrikranar och traverser, slamsugningsbilar, 
mobilkranar, bärgare och lok. 

Remotus sortimentet har uppdaterats och de första 
standardprodukterna har lanserats på marknaden och 
tagits emot väl. Inom detta sortiment vill kunderna ofta ha 
specialanpassningar av produkten utifrån specifika behov. 
Anpassningarna görs i Björbo. 

En stor del av de system som Åkerströms levererat 
genom åren har specialanpassats till kundens behov vilket 
medför att systemen kontinuerligt behöver service och 
reservdelar. Denna verksamhet utgör en betydande del av 
bolagets totala verksamhet. 

INDUSTRIELL IOT  
Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget 
Wireless System Integration Sweden AB (WSI). 

WSI är ett etablerat designhus och är baserat på ett 
nyckelfärdigt kunderbjudande med stark tillväxt inom IoT 
för industriella applikationer. 

WSI omsätter ca 50 MSEK på årsbasis och har en global 
kundbas där kunderna erbjuds helhetslösningar inom 
utveckling och industrialisering av IoT applikationer och 
avancerade radiolösningar. Kundportföljen spänner från 
mindre företag i en tidig produktutvecklingsfas till stora 
internationella aktörer inom många olika branscher. 
Bland kunderna finns bolag som Assa Abloy, Atlas Copco, 
Husqvarna, NorthStar och myFC.

Legal struktur
Med anledning av förvärven under 2016 av Åkerströms 
och Wireless System Integration Sweden så har koncernen 
växt kraftigt och vid slutet av 2016 finns följande helägda 
bolag: 
Smarteq Wireless AB  
Allgon Communication (Shanghai) Ltd.  
Åkerströms Intressenter AB  
Åkerströms Björbo AB  
Wireless System Integration Sweden Intressenter AB  
Wireless System Integration Sweden AB  
Allgon Supply AB  
Allgon Communication (Tianjin) Ltd. (tidigare Akerströms 
RRC (Tianjin) Ltd.)

Koncernstrukturen ser per 1:a januari 2017 ut på följande sätt: 

ALLGON 

AFFÄRSOMRÅDE 
ANTENNER

AFFÄRSOMRÅDE  
RADIOSTYRNING

WSI INTRESSENTER
SMARTEQ  
WIRELESS

ÅKERSTRÖMS 
INTRESSENTER

ÅKERSTRÖMS BJÖRBO WSI

ALLGON  
COMMUNICATION 

(TIANJIN)

AFFÄRSOMRÅDE 
INDUSTRIELL IOT

ALLGON SUPPLY

ALLGON  
COMMUNICATION 

(SHANGHAI)  
 
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.

Myndighetstillstånd
Allgons verksamhet är inte tillstånds- eller anmälningspliktig.

Personal
Vid slutet av verksamhetsåret hade koncernen 96 (15) medar-
betare. Av dessa var 11 (12) anställda i dotterbolaget Smarteq 
Wireless AB, 2 anställda i Allgon AB, 48 I Åkerströms Björbo AB, 
15 i Allgon Communication (Tianjin) Ltd. och 20 i WSI. Av medar-
betarna var 74(11) män och 22(4) kvinnor.

Ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen har under 2016 inrättat ett ersättningsutskott som 
beslutar om anställningsvillkor och ersättning till ledande 
befattningshavare inom koncernledningen. Syftet med utskottet 
är att utifrån marknadsmässiga villkor se över årliga incitament 
och ersättningar gällande såväl den fasta lönen som den rörliga 
lönen i form av bonus vid uppnådda resultat. Vidare har utskottet 
till uppgift att säkerställa långsiktighet genom att löpande följa 
upp lämpliga incitament såsom optioner eller andra former av 
belöningssystem i syfte att säkerställa nyckelpersoner. 

Verkställande direktören har en uppsägningstid motsvarande 
tolv månader. Övriga verkställande direktörer har 6 månaders 
uppsägningstid. 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 2016-
01-01. Johan Hårdén uppbär en fast månatlig lön, sedvanliga 
pensionspremier och omfattas av ett bonusprogram. Till verk-
ställande direktören har under året utgått lön och ersättningar 
med 1 191 TSEK (1 490) samt pensionskostnader 276 TSEK 
(293). Bonus för 2016 uppgår till 279 TSEK. 



23

ÅRSREDOVISNING 2016

Väsentliga händelser under året 
Allgon förvärvar Åkerströms. Likvid erläggs i huvudsak ge-
nom emission av nya aktier villkorat av beslut på extra bolags-
stämma. Köpeskillingen uppgår till ca 73 MSEK. 

Extra bolagsstämma den fjärde januari 2016 beslutar 
att emittera 405 169 687 aktier och 24 369 231 
teckningsoptioner att användas som betalning av Åkerströms 
Intressenter AB med dotterbolag. 

Extra bolagsstämma den fjärde januari 2016 beslutar att 
ändra Smarteqs firma till Allgon AB (publ). Bytet av bolagets 
firma registreras den sjunde januari 2016. 

Extra bolagstämma den fjärde januari 2016 väljer Per 
Nordlander och Göran Strandberg till nya styrelseledamöter. 

Till ny VD för Åkerströms utses Tommy Larsson. 

Åkerströms har från och med det andra kvartalet präglats av 
omstrukturering av produktionen i Kina och effektivisering 
av Åkerströms verksamhet i Sverige. Koncernens resurser 
har samordnats för att eliminera de flaskhalsar som 
funnits i produktionsflödet och detta arbete har slutförts 
under det fjärde kvartalet. I samband med detta har 
standardproduktionen flyttats över till Åkerströms kinesiska 
dotterbolag vilket medfört att Åkerströms varslat 15 
medarbetare i Björbo. 

På ordinarie årsstämma den 4 maj valdes Sven von Holst till 
ny ordförande i Allgon efter att Christer Palm avböjt omval. 
Vidare så valdes Ingalill Östman in i styrelsen efter att Patrik 
Bluhme avböjt omval. Stämman beslutade om sammanlägg-
ning av aktier så att 50 gamla aktier omvandlas till en ny. 
Denna förändring registrerades den 11 maj 2016. 

Teckningsoptionsprogram från 2013 och 2016 har utnyttjats 
och Allgon tillfördes likvida medel om 10,6 MSEK efter 
emissionskostnader. 

Yasemin Heper Mårtensson har utsetts till ny VD för dot-
terbolaget Smarteq Wireless AB. Yasemin tillträdde sin post 
den 29 augusti 2016. 

Allgon har under året bytt certified advisor till Redeye AB. 

I augusti fick Smarteq Wireless den första större ordern 
avseende utrullningen av elmätare i Norge. Ordern omfattar 
ca 2,5 MSEK för leverans under Q3 och Q4. Affärens totala 
omsättning förväntas uppgå till 30 MSEK under en treårspe-
riod. 

Allgon AB tecknade i oktober avtal om att förvärva Wireless 
System Integration Sweden AB (WSI), ett snabbväxande 
bolag inom IoT (Internet of Things). I samband med detta 
skapade Allgongruppen också ett nytt affärsområde för 
industriell IoT där ytterligare potentiella förvärv kan adderas 
framöver. Förvärvet genomfördes den 14 november 2016. 
WSI omsatte 51 MSEK med ett rörelseresultat på 3,8 MSEK 
för helåret 2016. Se även not K6. VD i bolaget är Jan-Åke 
Lindqvist.

Koncernens resultat 
Koncernens nettoomsättning under året ökade med 21 
procent jämfört med föregående år och uppgick till 139,7 
(115,2) MSEK. Förändringen är främst hänförlig till förvärvet 
av Kathrein Aftermarket i maj 2015 och förvärvet av 
Åkerströms och Wireless System Integration som tillträddes 
2016. Dessa förvärv har ersatt omsättning som förlorats 
genom utfasningen av Volvo Lastvagnar som avslutades under 
det fjärde kvartalet 2015. 

Rörelsens kostnader under året uppgick till 158,2 (94,4) 
MSEK. Den största kostnadsposten, råvaror och förnödenhe-
ter uppgår till 73 (69,6) MSEK. I råvaror och förnödenheter 
ingår även extra lagernedskrivningar om 2,1 MSEK. Övriga 
externa kostnader 30,6 (9,5) MSEK och personalkostnaderna 
55,1 (15,6) MSEK har ökat markant då Åkerströms och Wire-
less System Integration ingår i koncernen. Personalkostnader-
na innehåller även en avsättning till omstruktureringsreserv 
avseende personalneddragningar i Åkerströms om 3,6 MSEK. 
I övriga externa kostnader ingår transaktionskostnader om 2,4 
(0,5) MSEK.

Avskrivningar belastar årets resultat med 6,2 (12,2) MSEK. 
Orsaken till avvikelsen mellan åren är utfasningen av 
Volvo Lastvagnar affären under 2015 som medförde stora 
avskrivningar. Goodwill och varumärke skrivs inte av utan 
posternas värde testas kvartalsvis.

Rörelseresultatet uppgick till -24 (9,3) MSEK och årets 
resultat till -24,5 (9) MSEK varav hänförligt till moderbolagets 
aktieägare var -24,5 (9) MSEK. Årets totalresultat uppgick till 
-24,5 (9) MSEK varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 
var -24,5 (9) MSEK. Orsaken till att skatten är positiv är upp-
lösning av uppskjuten skatteskuld hänförlig till övervärden vid 
förvärvet av Åkerströms. 

För 2016 har hela kalenderårsresultatet för Åkerströmsför-
värvet inkluderats i Allgonkoncernen. Avseende förvärvet av 
Wireless System Integration så har 2016 års resultat inklude-
rats i Allgonkoncernen från och med tillträdesdagen den 14 
november 2016

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten under året 
uppgick till -17,6 (26,7) MSEK. Årets totala kassaflöde uppgick 
till -16,7 (21,6) MSEK. Årets negativa kassaflöde förklaras av 
ett negativt operativt resultat men även av årets förvärvs- och 
omställningsutgifter samt att den stora leverantörsskuld som 
uppstod i slutet av 2015 i samband med avslutningen av Volvo 
projektet betalades under första kvartalet 2016.  Kassaflöde 
från investeringsverksamheten utgörs huvudsakligen av 
investeringar i dotterbolag om - 11,4 MSEK. Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten utgörs huvudsakligen av nyemis-
sioner om + 9,6 MSEK.

Finansiell ställning
Kassalikviditeten, omsättningstillgångar exklusive lager i för-
hållande till korta skulder, var 53 (140) procent vid årets slut. 
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Den stora förändringen mellan åren förklaras framför allt av 
tappet av Volvoaffären som resulterade i en förändring av 
rörelsekapitalstrukturen. Likvida medel vid årets slut uppgick 
till 8,8 (25,5) MSEK. Vid årets slut uppgår outnyttjade check-
räkningskrediter till 8,6 (-) MSEK. 

Koncernen har per 31 december 2016 följande checkräk-
ningskrediter: Åkerströms Björbo AB 14 MSEK, Smarteq 
Wireless AB 6,5 MSEK och Wireless System Integration 
Sweden AB 0,8 MSEK liksom fakturabelåning uppgående till 
2,5 MSEK.

Investeringar
Allgon AB förvärvade under året Åkerströms Intressenter-
med dotterbolag för 73,2 MSEK, se även not 30.

Årets investeringar uppgick till 2,2 (5,1) MSEK. Av årets 
investeringar avsåg 0,7 (4,5) MSEK aktivering av utvecklings-
kostnader. Årets investeringar i materiella anläggningstill-
gångar uppgick till 1,5 (0,6) MSEK. 

Koncernen har per 31 december 2016 följande checkräk-
ningskrediter: Åkerströms Björbo AB 14 MSEK, Smarteq 
Wireless AB 6,5 MSEK och Wireless System Integration 
Sweden AB 0,8 MSEK liksom fakturabelåning uppgående till 
2,5 MSEK.

Per den 31 december 2016 uppgick de aktiverade utveck-
lingskostnadernas nettobokförda värde till 2,6 (2,6) MSEK. 
Det nettobokförda värdet avseende rättigheterna till Kath-
reins aftermarket-produkter uppgick vid rapporttillfället till 
5,6 (7,2) MSEK. 

Vidare innehåller de immateriella tillgångarna programvaruli-
censer till ett nettobokfört värde av 0,3 (0) MSEK. I samband 
med förvärvet av Åkerströms identifierades immateriella 
värden med ändlig livslängd, vars nettobokförda värde per 
den 31 december 2016 uppgår till:  installerad kundbas 3,8 
(0,0) MSEK och förvärvad teknologi om 4,2 (0,0) MSEK.

Moderbolagets Resultat 
Moderbolaget Allgon AB (publ.) bedriver verksamhet i form 
av koncernledning. Balansomslutningen uppgick till 153,7 
(55,7) MSEK. Inga investeringar utöver årets förvärv av nya 
dotterbolag har gjorts under året. Moderbolaget har under 
2016 fakturerat dotterbolaget Smarteq Wireless 1 (3,5) 
MSEK samt dotterbolaget Åkerströms Björbo 1 (0) MSEK 
för utförda tjänster. Faktureringen sker på marknadsmässiga 
villkor.

Likvida medel vid årets slut uppgick till 0,1 (0,2) MSEK. Det 
egna kapitalet uppgick till 132,7 (54,1) 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 kun-
derna 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 marknads-
andelar och intäkter. Det finns dock ingen garanti för att Kon-
cernen kommer att vara framgångsrik i utvecklingen av nya pro-
dukter, 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 re-
levanta 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.

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.

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 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, in-
klusive patent, för nuvarande och framtida produkter. Det finns 
en risk att Koncernen inte erhåller patent eller andra immate-
riella 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 rättig-
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heter inte utgör ett fullgott skydd. De produkter som Kon-
cernen 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 resul-
tera 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 Koncer-
nen skadas. 

KONKURRENS 

Koncernen verkar på en konkurrensutsatt marknad. Kon-
cernens 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 konkurrens-
möjligheter kan resultera i minskad försäljning och mindre 
marknadsandelar.

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. 

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. 

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 valutaris-
ken. 

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 likvi-
ditetsrisk 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 betal-
ningstid som erbjuds kunderna. Syftet är att likviditetsmäs-
sigt hantera transporttiderna från Asien till Sverige. 

Då det ligger i koncernens strategi att genomföra komplet-
terande förvärv kan koncernens skuldsättning förändras över 
tid. Styrelsen gör alltid en samlad bedömning av vilken risk 
upptagande av förvärvslån innebär för koncernen. För yt-
terligare 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 konsum-
tion, 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 affärsmäs-
siga 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 asso-
cierar 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 miljö-
profil 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 specialistkom-
petens. Koncernens framtida utveckling och framgång är 
beroende av dess förmåga att rekrytera och behålla sådana 
nyckelanställda. 
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OPERATIONELL RISK

Operationell risk definieras som risken att åsamkas förlus-
ter 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 samti-
digt 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 – skilje-
nämnden. Det finns alltid risk att tvister uppkommer kring 
avtal eller att uppkomna tvister inte kan lösas på ett för Kon-
cernen 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.

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.

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 aktieinnehavet. 

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 Redeye.

Revisorer 
Vid årsstämman 2016 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 2016-01-01--2016-12-
31

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i  
moderbolaget (alla belopp i SEK):

Överkursfond 48 615 632

Balanserade vinstmedel 1 324 662

Årets resultat -8 932 658

Totalt 41 007 636

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstå-
ende belopp disponeras enligt följande: årets resultat avräknas 
mot överkursfonden och 41 007 636 SEK balanseras i ny 
räkning.

Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och  
ställning i övrigt hänvisas till följande redovisningshandlingar.

Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas  
årsstämman den 4 maj 2017 för fastställelse.
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Koncernens nyckeltal

BELOPP I TSEK 2016 2015 2014 2013* 2012*

Försäljningstillväxt, % 21% 34% 58% 9% -13%

Nettoomsättning 139 704 115 180 86 081 54 503 50 116

EBITDA -17 811 21 448 9 235 -4 389 -6 136

Rörelseresultat(EBIT) -23 976 9 251 5 825 -6 881 -8 194

Resultat efter finansiella poster -24 781 8 959 5 226 -7 936 -9 213

Justerat eget kapital 92 812 29 785 20 813 15 528 3 793

Soliditet, % 48% 51% 45% 32% 11%

Rörelsemarginal, % -17% 8% 7% -13% -16%

Skuldsättningsgrad, ggr 1,06 0,95 1,20 2,16 7,98

Balanslikviditet, % 88% 178% 128% 100% 59%

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % neg 37% 22% neg neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % neg 35% 29% neg neg

Genomsnittligt antal anställda 96 15 15 14 15

Omsättning per anställd, tkr 1 455 7 679 5 739 3 893 3 341

Omsättning per aktie 8,14 13,07 9,77 7,13 10,66

Eget kapital per aktie 5,4 3,38 2,36 2,03 0,81

Resultat per aktie, kr före och efter utspädning -1,43 1,02 0,59 -1,04 -1,96

Genomsnittligt antal aktier, 1 000-tal 17 173 8 815 8 815 7 640 4 701

Utestående teckningsoptioner på balansdagen 1 000-tal - 26 400 26 400 28 900 2 500
 
* Ej omräknat enligt IFRS

•  EBITDA: Rörelseresultat exklusive avskrivningar.
•  Justerat eget kapital: Eget kapital plus obeskattade reserver minus 

uppskjuten skatt.
•  Soliditet: Summan av eget kapital i procent av balansomslutningen.
•  Rörelsemarginal: Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
•  Skuldsättningsgrad: Summa skulder dividerat med summan av 

justerat eget kapital.
•  Balanslikviditet: Omsättningstillgångar dividerat med summan av 

kortfristiga skulder.
•  Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital: Rörelseresultat plus 

finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
•  Genomsnittligt sysselsatt kapital:  Summa tillgångar minskat med icke 

räntebärande avsättningar och skulder, baserat på beloppen vid 
årets början och årets slut.

•  Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital:  Årets resultat i procent av 
genomsnittligt justerat eget kapital.

•  Genomsnittligt eget kapital:  Summa eget kapital, baserat på beloppen 
vid årets början och årets slut.

•  Genomsnittligt antal anställda: Totalen av antal anställda per månad 
dividerat med periodens antal månader.

•  Omsättning per anställd, kr: Nettoomsättning dividerat med 
medelantalet anställda.

•  Omsättning per aktie, kr:  Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt 
antal aktier.

•  Resultat per aktie, kr: Årets resultat dividerat med genomsnittligt  
antal aktier.

•  Eget kapital per aktie, kr:  Justerat eget kapital dividerat med 
genomsnittligt antal aktier.
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Koncernens 

Rapport över totalresultat

TSEK NOT
2016 

JAN-DEC
2015 

JAN-DEC

Nettoomsättning K6 139 704 115 180

Aktiverat arbete för egen räkning 642 1 125

140 346 116 305

Råvaror och förnödenheter -73 017 -69 637

Övriga externa kostnader K9, K10 -30 567 -9 476

Personalkostnader K11 -55 091 -15 583

Avskrivningar och nedskrivningar K12, K13, K14 -6 165 -12 197

Övriga rörelsekostnader K8 518 -161

Rörelseresultat (EBIT) -23 976 9 251

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter K15 4 2

Räntekostnader och liknande resultatposter K15 -809 -294

Finansnetto -805 -292

Resultat före skatt (EBT) -24 781 8 959

Skatt på årets resultat K16 278 -

Årets resultat -24 503 8 959

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Årets omräkningsdifferens K26 -6 13

Årets totalresultat -24 509 8 972

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -24 503 8 959

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -24 509 8 972

Resultat per aktie före utspädning K17 -1,43 1,02

Resultat per aktie efter utspädning K17 -1,43 1,02
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Koncernens 

Rapport över finansiell ställning

TSEK NOT 16-12-31 15-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Immateriella anläggningstillgångar  K13

Varumärke 5 000 -

Installerad kundbas 3 840 -

Teknologi 4 160 -

Goodwill 83 772 -

Förvärvade produkträttigheter 5 560 7 227

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 609 2 648

Övriga immateriellla anläggningstillgångar 497 616

Summa immateriella anläggningstillgångar 105 438 10 491

Materiella anläggningstillgångar  K14

Byggnader 2 188 -

Maskiner och verktyg 3 202 815

Inventarier 1 461 379

Summa materiella anläggningstillgångar 6 851 1 194

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag K5 6 -

Uppskjuten skattefordran K16 8 484 -

Summa finansiella anläggningstillgångar 8 490 -

Summa anläggningstillgångar 120 779 11 685

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager K18 26 005 9 994

Kundfordringar K19 29 551 8 213

Skattefordringar 713 560

Övriga kortfristiga fordringar 2 003 135

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter K20 3 433 2 138

Kortfristiga placeringar 168 -

Likvida medel K21 8 822 25 490

Summa omsättningstillgångar 70 695 46 530

SUMMA TILLGÅNGAR 191 474 58 215
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TSEK NOT 16-12-31 15-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 91 659 44 074

Övrigt tillskjutet kapital 324 800 284 849

Reserver K26 66 72

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -323 713 -299 210

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare K22 92 812 29 785

Summa eget kapital 92 812 29 785

Avsättningar

Avsättning till omstruktureringsreserv 3 620 -

Övriga avsättningar 749 -

Summa avsättningar K23 4 369 -

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder K23 10 457 2 317

Summa långfristiga skulder 10 457 2 317

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit K23 12 730 -

Leverantörsskulder 32 522 18 122

Skuld till aktieägare K23 15 000 -

Uppskjuten skatteskuld K16 3 368 -

Övriga kortfristiga skulder 5 472 3 131

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter K24 14 744 4 860

Summa kortfristiga skulder 83 836 26 113

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 191 474 58 215

 

Koncernens 

Rapport över finansiell ställning, forts.
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Koncernens 

Rapport över förändringar i eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserad 
vinst inkl. 

årets 
resultat

Summa 
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2015 44 074 284 849 59 -308 169 20 813

TOTALRESULTAT

Årets resultat - - - 8 959 8 959

Övrigt totalresultat - - 13 - 13

Summa totalresultat - - 13 8 959 8 972

Utgående balans per 31 december 2015 44 074 284 849 72 -299 210 29 785

Ingående balans per 1 januari 2016 44 074 284 849 72 -299 210 29 785

Kvittningsemission 40 518 32 413 - - 72 931

Emissionskostnader -495 - - -495

Lösen optionsprogram 5 067 6 081 - - 11 148

Emissionskostnader - -499 - - -499

Nyemission 2 000 3 000 5 000

Emissionskostnader -549 -549

TOTALRESULTAT

Årets resultat - - - -24 503 -24 503

Övrigt totalresultat - - -6 - -6

Summa totalresultat - - -6 -24 503 -24 509

Utgående balans per 31 december 2016 91 659 324 800 66 -323 713 92 812
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Koncernens 

Rapport över kassaflöden

TSEK NOT

KONCERNEN 

2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster K29 -24 781 8 959

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

    Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 6 165 12 197

   Förändringar i avsättningar 3 598 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande 
verksamhetens tillgångar och skulder

-15 018 21 156

FÖRÄNDRINGAR I DEN LÖPANDE VERKSAMHETENS  
TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

Förändring av varulager 1 230 8 253

Förändring av kundfordringar -5 701 -454

Förändring av kortfristiga skulder 1 864 -2 211

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 625 26 744

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella tillgångar K13 -748 -4 473

Investeringar i dotterbolag K30 -11 389 -

Investeringar i materiella tillgångar K14 -1 466 -671

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 603 -5 144

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 9 609 -

Nettoförändring checkräkning 3 506 -

Upptagna lån K23 15 000 -

Amortering av räntebärande lån -13 555 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 560 -

ÅRETS KASSAFLÖDE -16 668 21 600

Likvida medel vid årets början K29 25 490 3 890

Likvida medel vid årets slut K29 8 822 25 490
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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, Allgon 
Communication (Shanghai) Ltd., Åkerströms Intressenter AB, 
Åkerströms Björbo AB, Wireless System Integration Sweden 
Intressenter AB, Wireless System Integration Sweden AB, 
Allgon Supply AB samt Allgon Communication (Tianjin) 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 2017 godkänts av styrelsen och verkställande 
direktören för publicering och kommer att föreläggas 
årsstämman den 4 maj 2017.

NOT K2
Väsentliga redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Inter-
national 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 an-
nat anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 
presenteras i koncernens finansiella rapporter.

Värderingsgrunder 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaff-
ningsvärden. 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 tusen-
tal (TSEK).

Bedömningar och uppskattningar 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS 
kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskatt-
ningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av till-
gångar, 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 antagan-
den 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 uppskatt-
ningar 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 2016 
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 finan-
siella tillgångar i tre olika kategorier. Klassificering fastställs 
vid första redovisningstillfället utifrån egenskaper i tillgången 
och företagets affärsmodell. Den andra delen avser säkrings-
redovisning. 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 in-
strument. Slutligen har nya principer introducerats avseende 
nedskrivningar av finansiella tillgångar, där modellen baseras 
på förväntade förluster. Syftet med den nya nedskrivnings-
modellen är bland annat att reserveringar för kreditförluster 

KONCERNENS

Noter
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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 ut-
givna standarder och tolkningar som hanterar intäkter (dvs. 
IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter, IFRIC 13 Kundlo-
jalitetsprogram, 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 koncer-
nen. 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 ba-
lansräkningen, med redovisning av avskrivning och räntekost-
nad i resultaträkningen. Avtal som idag utgör operationella 
leasingavtal kommer således att aktiveras i balansräkningen. 

De upplysningar som lämnas i not 10 om operationella lea-
singavtal ger en indikation på typen och omfattningen av de 
avtal som existerar för närvarande. Analys av hur rapporterna 
beloppsmässigt kommer att påverkas fortsätter under år 
2017 och framåt.

Klassificering 
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsätt-
ningstillgångar 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 Koncer-
nen 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 eventual-
förpliktelser 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 eventual-
förpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträk-
ningen.

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 ga-
rantera en konsekvent tillämpning av Koncernens principer.

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 in-
formation 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 kon-
cernledningen som högsta verkställande beslutsfattare. Efter 
tillträdet av Åkerströms i januari 2016 och WSI i november 
2016 har koncernen tre segment: Antenner, Industriell Ra-
diostyrning och Industriell IoT.

Valutaomräkning 
Transaktioner i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsda-
gen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas 
om till den funktionella valutan till den valutakurs som före-
ligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i årets resultat. Valutakursdifferen-
ser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelse-
resultatet 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 
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koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den 
valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostna-
der i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till 
en genomsnittskurs som utgör en approximation av de valu-
takurser 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 verksam-
heten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna, 
varvid de omklassificeras från omräkningsreserven i eget 
kapital till årets resultat.

Intäkter  
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhål-
lits 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 ekono-
miska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda 
kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verk-
samheter såsom beskrivs nedan.

Försäljning av varor 
Intäkter från försäljning av antenner och kringutrustning re-
dovisas när väsentliga risker och förmåner som är förknip-
pade 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 säker-
het 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 bidra-
gen 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 förmånsbe-
stämda 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 finansie-
ras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd 
plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 
2016 har bolaget inte haft tillgång till information för att 
kunna redovisa sin proportionella andel av planens förplik-
telser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört 
att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbe-
stämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en 
försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd 
plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och famil-
jepensionen är individuellt beräknad och är bland annat 
beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad 
återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter helåret 
2017 för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta 
uppgår till 1,6 MSEK (2016: 1,7 MSEK). Den kollektiva 
konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas 
tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade 
enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antagan-
den, 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 premiereduktio-
ner. Vid utgången av 2016 uppgick Alectas överskott i form 
av den kollektiva konsolideringsnivån till 149 procent (153 
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.

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. 

Leasing 
Finansiell leasetagare 
Koncernen har tidigare leasat vissa immateriella anlägg-
ningstillgångar. Leasingavtal av anläggningstillgångar där 
koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och 
fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som fi-
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nansiell leasing. Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasing-
avtal 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. Anläggningstill-
gångar 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 operatio-
nell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter 
avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnads-
förs i resultatet linjärt över leasingperioden.

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade 
medel, utdelningar och vinst vid avyttring av finansiella till-
gångar som kan säljas.

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, ef-
fekter 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 underlig-
gande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget 
kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt to-
talresultat 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 aktu-
ell 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 skattesat-
ser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslu-
tade 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 
Varumärke 
Varumärke, som förvärvats av koncernen, bedöms ha en obe-
stämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde 
minus eventuella ackumulerade nedskrivningar.

Installerad kundbas 
Enligt bedömning i samband med förvärvet av Åkerströms 
finns närmare 22 000 installationer i drift hos kunder. Dessa 
system har ett värde genom att kundrelationerna redan är 
upparbetade och Åkerströms har en långsiktig kundrelation 
och kundregister som täcker stor del av den potentiella 
marknaden. Denna kundbas skrivs av på 5 år.

Teknologi 
Åkerströms har under de senaste åren utvecklat en 
produktfamilj kallad Remotus. Utvecklingsarbetet är utfört 
och produkterna säljs nu. Detta utvecklingsarbete bedöms ha 
ett värde för Åkerströms och skrivs av över en 5-årsperiod.

Goodwill 
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassa-
genererande enheter och prövas minst årligen för nedskriv-
ningsbehov.

Förvärvade produkträttigheter 
Under 2015 förvärvades produkträttigheter avseende 
Kathreins Aftermarket produkter. 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.

Balanserade utvecklingsutgifter 
Kostnader under utvecklingsfasen av produkter aktive-
ras 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 inklu-
derar 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 resulta-
tet när de uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare kostnads-
förts 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 immate-
riella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte 
sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjandeperio-
derna 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 obestäm-
bar nyttjandeperiod eller som ännu inte är färdiga att använ-
das 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 använd-
ning.

De beräknade nyttjandeperioderna är: 
• Balanserade utvecklingsutgifter, 5 år 
• Installerad kundbas, 5 år 
• Teknologi, 5 år 
• Varumärke, obestämbar 
• Goodwill, obestämbar 
• Förvärvade produkträttigheter, 5 år

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till an-
skaffningsvärde 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 ut-
rangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försälj-
ningspriset 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 kost-
nad iden period de uppkommer. Reparationer kostnadsförs 
löpande.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod. 

De beräknade nyttjandeperioderna är: 
• Maskiner, 5 år 
• Inventarier, 5 år 
• Byggnader, 25-50 år 
• Leasade tillgångar, 2-5 år 

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandepe-
rioder omprövas vid varje års slut. En tillgångs redovisade 
värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om 
tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda åter-
vinningsvärde. 

Nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar 
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempel-
vis 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. Återvin-
ningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde mins-
kat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarpå de 
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflö-
den (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 ba-
lansräkningen 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 fak-
tura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder redovisas när 
faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balans-
räkningen 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. 
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Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen. Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder 
sig att förvärva eller avyttra tillgången.

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 motsva-
rande sätt som övriga derivat som inte ingår i säkringsförhål-
landen. Inbäddade derivat separeras inte om dess ekonomiska 
egenskaper och risker är nära förknippade med värdkontrak-
tets 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 till-
gångar 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 effektiv-
ränta 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 re-
dovisas 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 nedskrivnings-
behov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter 
det att tillgången redovisats första gången (en ”förlusthändel-
se”) 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 emit-
tenten 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 upp-
skattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditför-
luster som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella 
tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovi-
sade 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 re-
dovisades, 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). Nettoför-
säljningsvärdet 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 



39

ÅRSREDOVISNING 2016

(förfallna sedan mer än 30 dagar) betraktas som indikato-
rer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan 
föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan 
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 trans-
aktionsutgifter 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 ba-
lansräkningen 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 upp-
skattning 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 ök-
ning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas 
som räntekostnad.

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 redovi-
sas 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 leverantörs-
skulder 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 fram-
tiden. 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 jus-
teringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.

Nedskrivningsprövning av Goodwill 
Ett antal väsentliga antaganden och bedömningar måste gö-
ras vid nedskrivningsprövning för att kunna beräkna kassage-
nererande 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 rörelse-
kostnader. Antagandena framtas av företagsledningen och 
granskas av styrelsen.

IAS 38 Immateriella tillgångar – aktivering av utvecklingsutgifter  
Koncernen bedriver utvecklingsverksamhet. Immateriell till-
gång som uppstår genom utveckling, eller i utvecklingsfasen 
av ett internt projekt, ska tas upp som en tillgång i balansräk-
ningen 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 hu-
ruvida 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 ut-
gifter 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 skatte-
fordran är endast upptagen i de fall det är troligt att framtida 
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot 
vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas. Per den 31 
december 2016 hade Koncernen förlustavdrag uppgående 
till 250 (194) MSEK av vilka 23,6 (0) MSEK beaktats vid 
beräkning av uppskjuten skattefordran.

Prövning av nedskrivningsbehov för aktiverade utvecklingsutgifter 
Koncernen genomförde nedskrivningstester för att fastställa 
återvinningsvärdet för de projekt som aktiverats per den 31 
december 2016 och som ännu inte tagits i bruk. Nyttjande-
värdet, nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden för de 
produkter som omfattas av de aktiverade utvecklingsutgif-
terna, indikerade inte att det föreligger något nedskrivnings-
behov. Dessa tillgångar förväntas alltså med rimlig säkerhet 
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generera tillräckliga inbetalningsöverskott under kommande 
år.

Övriga områden av bedömningskaraktär 
Bland övriga områden av bedömningskaraktär märks främst 
inkuransbedömning på varulager, reservering för osäkra 
kundfordringar, avsättning för garantiåtaganden samt avsätt-
ning för omstrukturering.

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 pris-
risk), 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 avse-
ende 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 resultatförstärk-
ning med 3,6 MSEK på årsbasis då Allgons inköp i dollar är 
mindre än försäljningen i dollar. Motsvarande försvagning 
av dollarn försämrar resultatet med 3,6 MSEK. En förstärk-
ning av euron med 10 % medför en resultatförbättring med 
4,3 MSEK på årsbasis då försäljningen i euro är större än 
inköpen i euro. Motsvarande försvagning av euro försämrar 
resultatet med 4,3 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  
Koncernen har inga räntebärande fordringar men däremot 
räntebärande skulder. En höjning av marknadsräntan med 1% 
innebär en resultatförsämring om 0,1 MSEK på årsbasis och 
en sänkning av marknadsräntan medför en resultatförbätt-
ring om 0,1 MSEK på årsbasis.

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. Upplå-

ning som görs med fast ränta utsätter Koncernen för ränte-
risk avseende verkligt värde.

Kreditrisk  
Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisk uppstår 
genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker och 
finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot Koncer-
nens 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 kund-
kreditrisk. Utifrån historisk data gör Koncernen bedömning-
en 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 2016 var kundford-
ringar om 3 047 (863) 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 kreditkon-
troller, inkasso och förskott för kunder med dålig betalnings-
moral.

Likviditetsrisk  
Koncernens likviditetsrisk består i att Koncernen saknar 
likvida medel för betalning av sina åtaganden. Per den 31 
december 2016 har Koncernen likvida medel om 8 822  
(25 490) TSEK. Likviditetsutvecklingen följs upp löpande via 
likviditetsprognoser.

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 2016 upp-
går till 48 (51) 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, leveran-
törsskulder 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: Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för 
identiska instrument.                 
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.
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NOT K5
Andelar i intresseföretag

16-12-31 15-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde - -

Övertag genom förvärv 6 -

Utgående anskaffningsvärde 6 -

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
SLUT 6 -

Specifikation av koncernens innehav av andelar i  
intresseföretag

Intresseföretag / Orgnr. / Säte
Andelar i 
antal / % Bokfört värde

Björbo Fastighets AB / 556726-7355 
/ Björbo

10 / 0,8% 6

NOT K6
Segmentsredovisning

Allgons segmentinformation presenteras utifrån 
företagsledningens perspektiv och rörelsesegment 
identifieras utifrån den interna rapporteringen till företagets 
högsta verkställande beslutsfattare. Koncernledningen utgör 
Allgons högsta verkställande beslutsorgan.

Allgons rörelsesegment har under året genom förvärven 
av Åkerströms och WSI utökats från ett till tre affärsområ-
den: Antenner, Industriell radiostyrning och Industriell IoT. 
Indelningen speglar företagets interna organisation och 
rapportsystem. 

Internprissättning sker på marknadsmässiga grunder. 

Koncernintern vinst elimineras. 

Affärsområde Antenner 
 - Verksamheten bedrivs i Smarteq Wireless AB med  
 stöd av Allgon Communication (Shanghai)  Ltd. 
 -  Bolagen utvecklar marknadsför och säljer antenner.  
-  Produktionen är utlagd på externa partners. 
-  Försäljningen sker direkt och via ett etablerat  
 europeiskt distributionnätverk.  
 - Exempel på kunder är Bentley, Scania, Kamstrup och Aidon.

Affärsområde Industriell Radiostyrning 
-  Verksamheten bedrivs i Åkerströms Björbo AB med  
 en del av produktionen i systerbolaget Allgon  
 Communication (Tianjin) Ltd. 
-  Bolaget levererar tjänster till produktbolag avseende  
 utveckling och industrialisering av produkter och system,  
 främst med inriktning på produkter som innehåller radio.  
-  Tjänsteproduktionen sker både med egna anställda och 
 externa partners. 
-  Över hälften av omsättningen kommer från den  
 internationella marknaden och kunder från flera  
 industriella nischer. 
-  Exempel på kunder är Sony, Assa Abloy och Husqvarna.

Industriell IoT  
-  Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget  
 Wireless System Integration Sweden AB (WSI).  
-  WSI är ett etablerat designhus och är baserat på ett 
 nyckelfärdigt kunderbjudande med stark tillväxt inom  
 IoT för industriella applikationer.  
-  WSI har en global kundbas där kunderna erbjuds  
 helhetslösningar inom utveckling och industrialisering  
 av IoT applikationer och avancerade radiolösningar.  
-  Kundportföljen spänner från mindre företag i en tidig   
 produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer  
 inom många olika branscher.  
-  Exempel på kunder är bolag som Assa Abloy, Atlas Copco,  
 Husqvarna, NorthStar och myFC. 

  
TSEK

2016 
jan-dec

2015 
jan-dec

Affärsområde Antenner 52 685 115 180

Affärsområde Industriell radiostyrning 80 287 -

Affärsområde Industriell IoT 7 391 -

Summa nettoomsättning 140 363 115 180

Avgår interna intäkter:

Affärsområde Antenner -659 -

Affärsområde Industriell radiostyrning - -

Affärsområde Industriell IoT - -

Summa interna intäkter -659 -

Summa nettoomsättning 139 704 115 180

Geografiskt område (TSEK) * 2016 2015

Sverige 69 578 27 423

Övriga EU 46 912 83 261

Övriga Europa 12 799 1 400

Övriga världen 10 415 3 096

Summa 139 704 115 180

*Baserat på kundens hemvist

EBITDA:

Affärsområde Antenner 430 21 588

Affärsområde Industriell radiostyrning -6 390 -

Affärsområde Industriell IoT -21 -

Summa rörelseresultat före  
avskrivning (EBITDA)

-5 981 21 588

Ofördelade koncerngemensamma 
kostnader

-11 830 268

Avskrivningar -6 165 -12 197

Finansnetto -805 -292

Koncernens resultat före skatt (EBT) -24 781 9 367
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SEGMENTENS TILLGÅNGAR 
TSEK

2016 
jan-dec

2015 
jan-dec

Affärsområde Antenner 30 841 57 677

Affärsområde Industriell radiostyrning 54 582 -

Affärsområde Industriell IoT 17 670 -

Koncerngemensamt 88 381 946

Summa tillgångar 191 474 58 623

SEGMENTENS SKULDER 
TSEK

2016 
jan-dec

2015 
jan-dec

Affärsområde Antenner 18 610 27 464

Affärsområde Industriell radiostyrning 38 658 -

Affärsområde Industriell IoT 23 389 -

Koncerngemensamt 18 005 966

Summa skulder 98 662 28 430

Koncernens tillgångar och skulder finns huvudsakligen i 
Sverige.

NOT K7
Inköp och försäljning inom koncernen

Av moderbolagets  fakturering hänför sig 2 000 (3 493) TSEK 
avseende Management Fee varav 1 000 TSEK till dotterföreta-
get Smarteq Wireless AB och 1 000 TSEK till dotterföretaget 
Åkerströms Björbo AB. Smarteq Wireless AB har fakturerat 
Åkerströms Björbo AB 659 (0) TSEK för delad personal. Ingen 
fakturering har skett från dotterföretag till  moderbolag.  Fak-
turering har skett till marknadsmässiga priser. 
 
NOT K8 
Övriga rörelsekostnader

TSEK 2016 2015

Valutakursposter -518 161

Summa -518 161

 
NOT K9
Arvode och kostndsersättningar till revisor

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Ernst & Young

Revisionsuppdrag 810 382

Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget

- -

Skatterådgivning - -

Övriga tjänster 248 70

Summa 1 058 452

Ersättning för revisionsuppdrag enligt tabellen ovan avser 
den lagstadgade revisionen. Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget avser tillkommande s.k. kvalitetssäk-
ringstjänster. Övriga tjänster omfattar flertalet tjänster bl.a. 
redovisningskonsultationer i samband med övergång till IFRS 
och i samband med förvärv.

NOT K10
Leasingavgifter
Tillgångar som innehas via operationella 
leasingavtal 2016 2015

Årets kostnadsförda leasingavgifter 2 409 1 393

Summa 2 409 1 393

Bolaget har betraktat samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. Framtida kontrakte-
rade leasingavgifter uppgår till 4 217 (1 974) tkr.
.

2016 2015

inom 1 år 2-5 år inom 1 år 2-5 år

Framtida leasingavgifter 1 814 2 403 1 353 621

Summa 1 814 2 403 1 353 621

NOT K11
Anställda, personalkostnader och arvoden  
till styrelseledamöter

2016
Varav 

kvinnor 2015
Varav 

kvinnor

Medelantal anställda 91 22 15 4

Styrelsen 6 1 4 0

Övriga ledande befatt-
ningshavare 5 0 3 0

Personalkostnader

TSEK

2016 
Arvode/

löner
2016 

Pensioner

2015 
Arvode/

löner
2015 

Pensioner

Styrelse & VD 1 871 276 1 990 293

Övriga ledande  
befattningshavare* 2 407 441 2 943 250

Övriga anställda 28 374 3 298 5 220 723

32 652 4 015 10 153 1 266

Sociala avgifter 9 663 973 2 288 300

Summa 42 315 4 988 12 441 1 566

* VD för Åkerströms Björbo och CFO liksom tf CFO för Allgon AB som ingår i koncernledningen 
är inte inkluderade i personalkostnaderna på grund av att de är kontrakterade via konsultbolag. 
Deras sammanlagda kostnader under 2016 uppgår till 3 672 TSEK och redovisas i resultat-
räkningsposten övriga externa kostnader. I posten arvode/löner 2016 ingår bonus till övriga 
ledande befattningshavare med totalt 356 TSEK. 

 
Löner, ersättningar och andra förmåner under 2016

TSEK
Arvode/ 

Lön
Kostnads-

ersätttning Summa

VD 1 405 0 1 405

Övriga ledande befattnings-
havare (Se även * ovan) 2 407 0 2 407

Summa 3 812 0 3 812
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TSEK
Arvode/

Lön
Kostnads-

ersätttning Summa

Christer Palm, 
styrelseordförande 33 6 39

Claes Beckman,  
styrelseledamot 100 21 121

Anders Björkman, 
styrelseledamot 100 100

Patrik Bluhme,  
styrelseledamot 33 33

Sven von Holst 133 13 146

Ingalill Östman 67 67

Summa 466 40 506

Löner, ersättningar och andra förmåner under 2015

TSEK
Lön/

Arvode
Kostnads-

ersätttning Summa

VD 1 490 0 1 490

Övriga ledande befattnings-
havare (2) 2 943 0 2 943

Summa 4 433 0 4 433

TSEK
Lön/

Arvode
Kostnads-

ersätttning Summa

Christer Palm, styrelseordförande 166 14 180

Yngve Andersson,  
fd styrelseordförande 67 25 92

Claes Beckman, styrelseledamot 100 0 100

Anders Björkman, styrelseledamot 67 0 67

Patrik Bluhme, styrelseledamot 100 0 100

Summa 500 39 539

VD: Johan Hårdén, VD, erhöll en fast månadslön på 100 TSEK 
samt pension uppgående till 25% av månadslönen.  Det utgår 
rörlig ersättning till VD om vissa mål uppnås. För 2016 utbetalas 
rörlig ersättning om 2 månadslöner avseende fastställda mål samt 
2,5 månadslöner avseende diskretionära mål.  Anställningsavtalet 
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: Styrelseordförande skall enligt bolagsstämmobeslut 
erhålla arvode om 200 TSEK (200). Övriga ledamöter skall enligt 
bolagsstämmobeslut erhålla vardera 100 TSEK (100). Christer 
Palm var ordförande fram till årsstämman då han avböjt omval. På 
årsstämman valdes Sven von Holst till ny styrelseordförande och 
Ingalill Östman valdes in i styrelsen. Styrelseledamöterna Göran 
Strandberg och Per Nordlander har valt att avstå från styrelse-
arvode
Valberedningen och ersättningsutskottet: Valberedningen och ersätt-
ningsutskottet uppbär ingen ersättning.

NOT K12
Av- och nedskrivning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar

TSEK 2016 2015

Maskiner och verktyg & Inventarier 1 492 670

Balanserade utgifter för 
utvecklingskostnader

786 10 332

Förvärvade produkträttigheter 1 668 1 113

Dataprogram 119 82

Byggnader 100 -

Installerad kundbas 960 -

Teknologi 1 040 -

Summa 6 165 12 197

NOT K13
Immateriella tillgångar

Varumärke
16-12-31 15-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde - -

Årets investeringar 5 000 -

Utgående anskaffningsvärde 5 000 -

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
INGÅNG - -

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
SLUT 5 000 -

 
Varumärket som värderingen avser är Åkerströms. Detta varu-
märke anses ha en obestämbar nyttjandeperiod varför avskriv-
ning inte kommer att ske utan värdet kommer istället löpande att  
vara föremål för bedömning av nedskrivningsbehov.

Installerad kundbas
16-12-31 15-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde - -

Årets investeringar 4 800 -

Utgående anskaffningsvärde 4 800 -

Ackumulerade planenliga avskrivningar

Ingående avskrivningar - -

Årets avskrivningar -960 -

Utgående avskrivningar -960 -

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
INGÅNG - -

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
SLUT 3 840 -

Installerad kundbas skrivs av linjärt under en femårsperiod 
 (1 januari 2016 till och med 31 december 2020).
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Teknologi
16-12-31 15-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde - -

Årets investeringar 5 200 -

Utgående anskaffningsvärde 5 200 -

Utgående nedskrivningar - -

Ackumulerade planenliga avskrivningar

Ingående avskrivningar - -

Årets avskrivningar -1 040 -

Utgående avskrivningar -1 040 -

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
INGÅNG - -

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
SLUT 4 160 -

Teknologi avskrives linjärt under perioden 1 januari 2016 till 
och med 31 december 2020.

Goodwill
16-12-31 15-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde - -

Årets investeringar 83 772 -

Utgående anskaffningsvärde 83 772 -

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
INGÅNG - -

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
SLUT 83 772 -

Kassagenererande enheter utgörs av koncernens segment. 
Goodwillvärdet fördelar sig på följande sätt: Industriell Radiostyr-
ning 48 458 TSEK, Industriell IoT 35 314 TSEK.

En nedskrivningsprövning av goodwill för segmentet Industriell 
Radiostyrning har gjorts under slutet av 2016. Väsentliga anta-
ganden som används i nedskrivningsprövningen av goodwill är 
omsättningsutveckling och bruttomarginal. Nedskrivningspröv-
ningen baseras på en beräkning av nyttjandevärdet. Nyttjan-
devärdet har beräknats baserat på diskonterade kassaflöden 
enligt   prognoser för de kommande fem åren samt med en årlig 
tillväxttakt på 3 procent efterföljande år. En diskonteringsränta 
om 12,7 procent före skatt har använts. Kassaflödena baseras på 
Allgons affärsplan. Tillväxttakten om 3 procent baseras på Allgons 
bedömning av verksamhetens möjligheter och risker.

Diskonteringsräntan baseras på en genomsnittligt vägd kapital-
kostnad, som bedöms vara i nivå med externa krav som mark-

naden ställer på liknande företag. Inget nedskrivningsbehov har 
identifierats och Allgon bedömer att rimligt möjliga förändringar i 
ovanstående variabler inte skulle få så stora effekter att återvin-
ningsvärdet reduceras till ett lägre belopp än redovisat värde.

Förvärvade produkträttigheter
16-12-31 15-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 8 340 -

Årets investeringar - 8 340

Utgående anskaffningsvärde 8 340 8 340

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar - -

Utgående nedskrivningar - -

Ackumulerade planenliga avskrivningar

Ingående avskrivningar -1 113 0

Årets avskrivningar -1 668 -1 113

Utgående avskrivningar -2 780 -1 113

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
INGÅNG 7 227 0

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
SLUT 5 560 7 227

Balanserade utvecklingskostnader
16-12-31 15-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 25 099 24 258

Årets investeringar 748 841

Utrangeringar -20 613 0

Utgående anskaffningsvärde 5 234 25 099

Ackumelerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -4 887 -1 842

Årets nedskrivningar 0 0

Utrangeringar 4 887 -3 045

Utgående nedskrivningar 0 -4 887

Ackumulerade planenliga avskrivningar

Ingående avskrivningar -17 564 -10 277

Årets avskrivningar -786 -7 287

Utrangeringar 15 725 0

Utgående avskrivningar -2 625 -17 564

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
INGÅNG 2 648 12 139

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
SLUT 2 609 2 648
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Övriga immateriella anläggningstillgångar*
16-12-31 15-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 2 934 2 545

Årets investeringar - 389

Utgående  
anskaffningsvärde 2 934 2 934

Ackumulerade planenliga avskrivningar

Ingående avskrivningar -2 318 -2 236

Årets avskrivningar -119 -82

Utgående avskrivningar -2 437 -2 318

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
INGÅNG 616 309

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
SLUT 497 616

* Avser dataprogram

Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella anlägg-
ningstillgångar görs årligen och då indikationer finns på att 
nedskrivningsbehov föreligger.

Prövning sker utifrån minsta kassagenererande enhet. 
Företagsledningen gör utifrån nedskrivningstest bedöm-
ningen att inget nedskrivningsbehov föreligger per den 31 
december 2016. Det finns marknadsförutsättningar för 
samtliga aktiverade kostnader avseende nya produkter och 
Goodwill

Koncernen bedömer att samtliga kriterier för aktivering är 
uppfyllda. När projekten är slutförda och produkten lanse-
rats påbörjas avskrivning.

NOT K14
Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och verktyg 

16-12-31 15-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 4 866 6 586

Valutadifferens 37 -

Årets investeringar 1 185 564

Årets utrangeringar - -2 284

Övertag genom förvärv 2 339 -

Utgående anskaffningsvärde 8 427 4 866

Ackumulerade planenliga avskrivningar

Ingående avskrivningar -4 051 -5 915

Valutadifferens -9 -

Årets avskrivningar -1 165 -420

Årets utrangeringar - 2 284

Utgående avskrivningar -5 225 -4 051

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
INGÅNG 815 671

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
SLUT 3 202 815

 
Inventarier

16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 1 505 3 094

Årets investeringar 355 108

Årets utrangeringar - -1 697

Övertag genom förvärv 1 054 -

Utgående anskaffningsvärde 2 914 1 505

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående avskrivningar -1 126 -2 572

Årets avskrivningar -327 -250

Årets utrangeringar - 1 696

Utgående avskrivningar -1 453 -1 126

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
INGÅNG 379 522

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
SLUT 1 461 379

Byggnader 
16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde - -

Övertag genom förvärv 2 288 -

Utgående anskaffningsvärde 2 288 -

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående avskrivningar - -

Årets avskrivningar -100 -

Utgående avskrivningar -100 -

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
INGÅNG - -

REDOVISAT RESTVÄRDE VID ÅRETS 
SLUT 2 188 -
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NOT K15
Finansiella poster

TSEK 2016 2015

Ränteintäkter 4 2

Summa 4 2

Samtliga ränteintäkter hänför sig till poster som inte värderas till verkligt värde via resul-
tatet. 

TSEK 2016 2015

Räntekostnader -809 -294

Summa -809 -294

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

NOT K16
Skatter

TSEK
2016  

jan-dec
2015 

jan-dec

Aktuell skattekostnad

Årets skattekostnad -305 -

Justering av skatt hänförlig till  
tidigare år - -

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt avseende
temporära skillnader 583 -

Redovisad skatt 278 -

TSEK
2016  

jan-dec
2015 

jan-dec

Avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt -24 781 8 959

Skatt enligt gällande skattesats (22%) 5 452 -1 971

Effekt av ej avdragsgilla kostnader -707 -26

Utnyttjande av underskottsavdrag - 1 997

Underskottsavdrag för vilket  
uppskjuten skatt ej redovisas -4 467

Redovisad skatt 278 0

16-12-31 15-12-31

Uppskjutna skatteskulder

Periodiseringsfond 508 -

Övriga temporära skillnader 2 860 -

Summa uppskjutna skatteskulder 3 368 -

16-12-31 15-12-31

Uppskjutna skattefordringar

Outnyttjade underskottsavdrag 5 184 -

Övriga temporära skillnader 3 300 -

Summa uppskjutna skattefordringar 8 484 -

Skattemässiga underskottsavdrag
2016  

jan-dec
2015 

jan-dec
Giltighets-

tid
Skatte-

sats

Koncernen 250 180 194 033
Obe-

gränsad 22%

 

NOT K17
Resultat per aktie

TSEK 2016 2015

Årets resultat hänförligt till moderbo-
lagets aktieägare -24 503 8 959

Genomsnittligt antal utestående aktier 
( i tusental) 17 173 8 815

Resultat per aktie före och efter 
utspädning -1,43 1,02

 
 
 

NOT K18 
Varulager

TSEK 16-12-31 15-12-31

Råvaror och förnödenheter 23 109 7 895

Färdiga varor 3 418 -

Varor på väg 4 560 2 399

Inkuransreserv -5 082 -300

Summa 26 005 9 994

 

Den stora ökningen i lagervärde och mellan åren beror huvud-
sakligen på förvärvet av Åkerströmskoncernen. Ökningen i 
inkuransreserv beror huvudsakligen på förvärvet av Åkerströms 
samt nedskrivningar av lagret i samband med rationaliseringar av 
produktportföljen i både Åkerströms och Smarteq Wireless.
 
Varulagrets värdering är i sin helhet baserat på anskaffningsvär-
det.

NOT K19
Kundfordringar

16-12-31 15-12-31

Kundfordringar 30 239 8 213

Osäkra kundfordringar -688 -

Summa 29 551 8 213

Förfallna sedan 16-12-31 15-12-31

Ej förfallna 26 504 7 350

1-30 dagar 1 424 861

31-60 dagar 1 353 -16

61-90 dagar 260 18

Mer än 90 dagar 10 0

Summa 29 551 8 213
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Kunder med omsättning som överstiger  
10 % av årsomsättningen

16-12-31 15-12-31

Volvo Europa Truck NV - 30 340

Renault Trucks SA - 23 257

Årets nettoomsättning 139 704 115 180

Delar av koncernens kunder dröjer med sina betalningar. Förfal-
lande kundfordringar bevakas löpande och trots en relativt stor 
andel förfallna kundfordringar bedöms inte risken för kreditför-
luster överstiga den avsättning för osäkra kundfordringar som 
reserverats.

NOT K20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

TSEK 16-12-31 15-12-31

Vidaredebiteras - 141

Förutbetalda kostnader Bentley - 575

Försäkringsavgifter 446 144

Lokalhyra och fastighetsrelaterade 
kostnader 840 253

Emissionskostnader - 339

Kvalitetsrevision 120 32

IT-kostnader 487 111

Royaltyintäkter 458 -

Övriga poster 1 082 543

Summa 3 433 2 138

 
NOT K21
Likvida medel

16-12-31 15-12-31

Kassa och bank- 
tillgodohavanden 8 822 25 490

Summa 8 822 25 490

 
NOT K22
Eget kapital

Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

TUSENTAL
Antal 

aktier
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillkjutet 

kapital

Per den 1 januari 2015 440 745 44 074 284 849

Förändringar 2015 - - -

Per den 31 december 2015 440 745 44 074 284 849

Förändringar 2016 -422 413 47 585 39 951

Per den 31 december 2016 18 332 91 659 324 800
 

Ingen utdelning har lämnats under 2015 eller 2016.

För en mer utförlig redogörelse för de stora förändringar av 
antal aktier som inträffat under 2016 se not M8.

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 inne-
has av Allgon AB  (publ,) själv eller dess dotterbolag. Kvotvärdet 
uppgår till 5 SEK. 
Övrigt tillskjutet kapital: Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital 
tillskjutet av Allgons ägare. 
Omräkningsreserv: Omräkningsreserven innefattar alla valu-
takursdifferenser 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 
Avsättningar och räntebärande skulder
Avsättningar
TSEK 16-12-31 15-12-31

Avsättning till omstruktureringsreserv 3 620 -

Garantiåtaganden 749 -

Summa 4 369 -

Avsättning till omstruktureringsreserv avser personalkostnader 
kopplat till omstruktureringsprogrammet i Åkerströms Björbo 
AB.
 
Räntebärande skulder
TSEK 16-12-31 15-12-31

Utnyttjad checkkredit 12 730 -

Aktieägarlån 15 000 -

Säljarrevers WSI 10 457 -

Summa 38 187 -

Belopp löptid
Långivare 0-1 år 1-5 år Villkor

Swedbank 12 730 - Stiv + 2,95% +  
Kreditavgift 1%

Tibia Konsult AB 15 000 - 8%

Säljarrevers WSI - 10 457 6%

Summa 27 730 10 457

Koncernens beviljade checkkredit är 21,3 (6,5) MSEK. Kvar-
stående skuld till Kathrein om 2 392 TSEK löper utan ränta 
och redovisas under rubrik kortfristiga skulder i koncernens 
balansräkning.
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NOT K24 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

TSEK 16-12-31 15-12-31

Personalrelaterade  
kostnader 9 505 2 904

Skuld Kathrein 2 392 -

Underkonsulter 1 130  -

Revisionskostnader 860 125

Övriga kostnader 857 1 831

14 744 4 860

Upplupen skuld Kathrein år 2015 låg som långfristig skuld till 
ett belopp om 5 097 TSEK.

NOT K25 
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter för checkräkningskredit och garantier 
gentemot kreditinstitut utgörs av företagsinteckning om 45 
100 (29 000) TSEK samt fakturabelåning om 2 500 (0) TSEK.  

NOT K26 
Omräkningsreserv

TSEK CNY

Genomsnittlig kurs 1,29

Balanskurs per 2016-12-31 1,31

Tabellen visar de kurser som använts vid omräkning av finansiella rapporter från dotterbola-
gen  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, Åkerströms Intressenter AB samt WSI 
Intressenter enligt följande:

TSEK
2016  

jan-dec
2015 

jan-dec

Management Fee 2 000 3 493

Räntor 517 875

 
Moderbolaget har mellanhavanden med dotterbolagen 
Smarteq Wireless AB, Åkerströms Intressenter AB samt 
WSI Intressenter AB enligt följande:

TSEK
2016  

jan-dec
2015 

jan-dec

Reversskuld/reversfordran Smarteq 
Wireless AB 3 000 12 500

Reversfordran WSI Intressenter AB 15 000 -

Reversfordran Åkerströms Intres-
senter AB 4 368 -

Avräkning - 676

Allgon AB har i samband med förvärvet av Wireless System 

Integration tagit upp ett lån från aktieägaren Tibia Konsult 
AB om 15 MSEK till en ränta om 8%. Detta lån förfaller till 
betalning under 2017.

Reversfordran WSI Intressenter samt Reversfordran Åker-
ströms Intressenter löper tills vidare med en räntesats om 
7%.

VD för Åkerströms Björbo och CFO liksom tf CFO för Allgon 
AB är kontrakterade via konsultbolag. Deras sammanlagda 
kostnader under 2016 uppgår till 3 672 TSEK.

NOT K28
Händelser efter balansdagen

Fr o m januari 2017 har Åkerströms kinesiska dotterbolag All-
gon Communication (Tianjin) Ltd. överlåtits till Allgon Supply. 
Likaså överlåtes bolaget Allgon Communication (Shanghai) 
Ltd. och blir dotterbolag till Allgon Supply. Underkoncernen 
Allgon Supply ansvarar för Allgon koncernens globala inköp, 
koncernens globala produktion, styrning och utveckling av 
kontraktstillverkare i Asien och Europa samt tillhandahåller 
teknisk kund- och säljsupport i Asien. Till VD i Allgon Supply 
AB har utsetts Christian Olsson.

Allgon AB har tecknat avtal om att förvärva Satmission AB, ett 
snabbväxande bolag som tillverkar satellitutrustning för kom-
mersiella ändamål. Bolaget har under det senaste året erhållit 
en rad priser och fick bland annat utmärkelsen som snabbast 
växande bolag i Tillväxtligan Norrbotten. Satmission har haft 
en kraftig tillströmning av nya kunder och en sammantagen 
tillväxt på 300 procent under de senaste tre åren.  

Under 2016 omsatte Satmission 25 MSEK med ett rörelse-
resultat på 3,5 MSEK. Transaktionen sker genom att Allgon 
köper aktierna i Satmission från dess nuvarande ägare för 22,5 
MSEK. Köpeskillingen kommer att erläggas dels kontant, 5 
MSEK och dels genom nyemittering av aktier i Allgon upp-
gående till ett värde om 17,5 MSEK.  Från 2017 och fram till 
och med 2019 finns en årlig tilläggsköpeskilling om maximalt 
3.5 MSEK per år, det vill säga totalt 10,5 MSEK under tre år. 
Denna faller ut om definierade tröskelvärden beträffande 
försäljning uppnås.

NOT K29
Kassaflödesanalys

TSEK 2016 2015

Erhållen ränta 4 2

Erlagd ränta -809 -294

Summa -805 -292

Likvida medel består av 
TSEK 16-12-31 15-12-31

Kassa och bank 8 822 25 490

Summa 8 822 25 490



49

ÅRSREDOVISNING 2016

NOT K30
Förändringar i koncernens sammansättningrörelseförvärv

Förvärvade bolag
Allgon AB slutförde den 12 januari 2016 förvärvet av Åker-
ströms Intressenter. Köpeskillingen uppgick till totalt 73,2 
MSEK, varav 0,3 MSEK erlades kontant på förvärvsdagen och 
motsvarande 72,9 MSEK erlades genom nyemitterade aktier och 
teckningsoptioner i Allgon AB. Ingen tilläggsköpeskilling utgår 
och förvärvet omfattade 100 % av aktiekapitalet i Åkerströms.

Under det fjärde kvartalet har Åkerströms bidragit till koncer-
nen med en omsättning om 20,8 MSEK och ett resultat om -6,1 
MSEK. Under perioden har Åkerströms bidragit till koncernen 
med en omsättning om 80,3 och ett resultat om -7,8 MSEK.

För att erlägga aktiedelen av köpeskillingen emitterade Allgon 
405 169 687 aktier till en kurs om 0,18 SEK, motsvarande 72,9 
MSEK. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från extra 
stämma den 4 januari 2016. Genom emissionen ökade Allgon 
aktiekapitalet med 40 516 968,7 SEK. Rätt att teckna de nya 
aktierna tillkom säljarna Verdan Capital VI K/S och Verdane Ca-
pital VI B K/S. De förvärvsrelaterade kostnaderna uppgick till 0,4 
MSEK och har redovisats som övriga externa kostnader 2015.  
Emissionskostnaderna uppgick till 0,5 MSEK och har redovisats i 
det egna kapitalet.

Förvärvskalkyl (TSEK)

Förvärvsvärde 73 232

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar -24 774

Goodwill 48 458

Tillgångar och skulder som  
ingick i förvärvet (TSEK)

Verkligt  
värde

Tillgångar

Installerade kundbas 4 800

Teknologi 5 200

Varumärke 5 000

Byggnader och mark 2 288

Maskiner, inventarier och verktyg 2 377

Andra långfristiga värdepappersinnehav 6

Uppskjuten skattefordran 8 484

Lager 17 008

Övriga kortfristiga fordringar 11 474

Likvida medel 11 153

Totala tillgångar 67 790

Avsättningar -771

Övriga skulder till kreditinstitut -20 073

Övriga kortfristiga skulder -22 172

Totala skulder -43 016

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar 24 774

Förvärvets påverkan på kassaflödet (TSEK)

Köpeskilling 73 231

Del av köpeskilling som erlagts via  
kvittningsemission -72 930

Kontant del av köpeskillingen 301

Förvärvskostnader (varav betalt 2015, 677) -905

Likvida medel i de förvärvade bolagen 11 153

Kontant del av köpeskillingen -301

Förvärvskostnader betalda 2016 -228

Förändring av koncernens likvida medel efter 
förvärven 10 624

Allgon AB slutförde den 14 november 2016 förvärvet av 
Wireless System Integration Sweden Intressenter AB (WSI). 
Köpeskillingen uppgick till totalt 41 MSEK, varav 25 MSEK 
erlades kontant på förvärvsdagen, 11 MSEK genom en revers 
till en ränta om 6% som förfaller till betalning år 2020 samt 5 
MSEK genom en riktad aktieemission. Förvärvet omfattade 
100 % av aktiekapitalet i WSI.

Under året har WSI bidragit till koncernen med en omsätt-
ning om 7,4 MSEK och ett resultat om -0,5 MSEK.

För att erlägga aktiedelen av köpeskillingen emitterade 
Allgon 400 000 aktier till en kurs om 12,5 SEK, motsvarande 
5 MSEK. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från 
extra stämma den 26 oktober 2016. Genom emissionen 
ökade Allgon aktiekapitalet med 2 000 000 SEK. Rätt att 
teckna de nya aktierna tillkom WSIs fyra tidigare ägare. De 
förvärvsrelaterade kostnaderna uppgick till 2 MSEK och har 
redovisats som övriga externa kostnader i kvartal 4 2016.  
Emissionskostnaderna uppgick till 0,5 MSEK och har redovi-
sats i det egna kapitalet. Om koncernen hade förvärvat WSI 
per 2016-01-01 så hade koncernens omsättning ökad med 
51 MSEK och årets resultat hade ökat med 2,1 MSEK.

Förvärvskalkyl (TSEK)

Förvärvsvärde 41 000

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar -5 064

Goodwill 35 936

Tillgångar och skulder som  
ingick i förvärvet (TSEK)

Verkligt  
värde

Tillgångar

Maskiner, inventarier och verktyg 894

Lager 233

Övriga kortfristiga fordringar 7 952

Likvida medel 3 302

Totala tillgångar 12 381

Uppskjuten skatteskuld -283

Övriga kortfristiga skulder -7 034

Totala skulder -7 317

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar 5 064
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Förvärvets påverkan på kassaflödet (TSEK)

Köpeskilling 41 000

Del av köpeskilling som erlagts via revers -11 000

Del av köpeskilling som erlagts via nyemission -5 000

Kontant del av köpeskillingen 25 000

Likvida medel i de förvärvade bolagen 3 302

Kontant del av köpeskillingen -25 000

Förvärvskostnader betalda 2016 -2 024

Förändring av koncernens likvida medel efter 
förvärven -23 722
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Moderbolagets 

Resultaträkning och rapport  
över totalresultatet
TSEK NOT

2016 
JAN-DEC

2015 
JAN-DEC

Nettoomsättning M2 2 000 3 493

2 000 3 493

Övriga externa kostnader M3 -6 177 -3 193

Personalkostnader M4 -5 087 -32

Rörelseresultat (EBIT) -9 264 268

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter M12 518 875

Räntekostnader och liknande resultatposter M12 -187 -

Finansnetto 331 875

Resultat före skatt (EBT) -8 933 1 143

Skatt på periodens resultat M5 - -

Resultat -8 933 1 143
 

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Årets resultat -8 933 1 143

Årets övriga totalresultat - -

Årets totalresultat -8 933 1 143

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -8 933 1 143

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -8 933 1 143
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Moderbolagets 

Balansräkning

TSEK NOT 16-12-31 15-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag M6 133 023 42 259

Fordringar hos dotterbolag 19 452 12 500

Summa finansiella anläggningstillgångar 152 475 54 759

Summa anläggningstillgångar 152 475 54 759

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Skattefordringar 118 -

Övriga kortfristiga fordringar 733 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter M7 205 764

Summa kortfristiga fordringar 1 056 777

Kassa och bank 140 169

Summa kassa och bank 140 169

Summa omsättningstillgångar 1 196 946

SUMMA TILLGÅNGAR 153 671 55 705

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital M8

Bundet eget kapital

Aktiekapital 91 659 44 074

Summa bundet eget kapital 91 659 44 074

Fritt eget kapital

Överkursfond 48 616 8 664

Balanserade vinstmedel 1 325 182

Årets resultat -8 933 1 143

Summa fritt eget kapital 41 007 9 989

Summa eget kapital 132 666 54 063

Skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till dotterbolag M10 3 000 676

Skuld till aktieägare M10 15 000 -

Leverantörsskulder 1 383 624

Övriga kortfristiga skulder 109 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter M9 1 513 342

Summa kortfristiga skulder 21 005 1 642

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 153 671 55 705
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Moderbolagets 

Rapport över förändringar i eget kapital

TSEK Aktiekapital
Överkurs 

fond

Balanserad 
vinst inkl. 

årets 
resultat

Summa 
eget kapital

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

Ingående balans per 1 januari 2016 44 074 8 664 1 325 54 063

Kvittningsemission 40 517 32 414 72 931

Emissionskostnader -495 -495

Lösen optionsprogram 5 067 6 081 11 148

Emissionskostnader -499 -499

Nyemission 2 000 3 000 5 000

Emissionskostnader -549 -549

TOTALRESULTAT

Årets resultat - - -8 933 -8 933

Summa totalresultat - - -8 933 -8 933

Utgående balans per 31 december 2016 91 659 48 616 -7 608 132 666
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Moderbolagets 

Kassaflödesanalys

 
 
TSEK NOT

MODERBOLAGET  

2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster M11 -8 933 1 143

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den 
löpande verksamhetens tillgångar och skulder

-8 933 1 143

FÖRÄNDRINGAR I DEN LÖPANDE VERKSAMHETENS TILLGÅNGAR 

Förändring av kortfristiga fordringar -374 -752

Förändring av kortfristiga skulder 1 363 -258

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 944 133

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i dotterbolag K30 -12 825 -

Utlåning till dotterbolag M10 -19 369 -

Amortering på lån till dotterbolag 12 500 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 694 -

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 9 609 -

Upptagna lån 18 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 609 -

ÅRETS KASSAFLÖDE -29 133

Likvida medel vid årets början M11 169 36

Likvida medel vid årets slut M11 140 169
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NOT M1
Väsentliga  redovisningsprinciper

Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska per-
soner. Detta innebär att moderbolaget i sina finansiella rap-
porter 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. 

Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än Kon-
cernen i de fall som anges nedan.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning Moderbo-
laget använder de uppställningsformer som anges i årsredo-
visningslagen, vilket bland annat medför att en annan presen-
tation 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. Even-
tuella avsättningar redovisas i moderbolaget under separat 
rubrik.

Aktier i dotterföretag 

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.

NOT M2
Nettoomsättning

Moderbolagets nettoomsättning avser i sin helhet fakturering  
till dotterbolagen Smarteq Wireless AB samt Åkerströms 
Björbo AB.

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Sverige 2 000 3 493

NOT M3
Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Ernst & Young

Revisionsuppdrag 366 234

Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget

- -

Skatterådgivning - -

Övriga tjänster 225 70

592 304
 
Ersättning för revisionsuppdrag enligt tabellen ovan avser den lag-
stadgade revisionen. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdra-
get avser tillkommande s.k. kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster 
omfattar flertalet tjänster bl.a. redovisningskonsultationer i samband 
med övergång till IFRS och i samband med förvärv.

 
NOT M4
Anställda och personalkostnader

Varav Varav
Antal anställda 2016 män 2015 män

Medelantal anställda 2 2  -       -      

Styrelsen 6 5 4 4

Övriga ledande  
befattningshavare*

2 2  -       -      

10 9 4 4

Personalkostnader 2016 2016 2015 2015
TSEK Arvode Pensioner Arvode Pensioner

Styrelse 466  -      500  -      

VD* 1 405  276     -       -      

Övriga ledande  
befattningshavare*

1 424  261     -       -      

Övriga anställda  -       -       -       -      

3 295 537 500  -      

VD: Johan Hårdén, VD, erhöll en fast månadslön på 100 TSEK samt 
pension uppgående till 25% av månadslönen. Det utgår rörlig ersätt-
ning till VD om vissa mål uppnås. För 2016 utbetalas rörlig ersättning 
om 2 månadslöner avseende fastställda mål samt 2,5 månadslöner 
avseende diskretionära mål. Anställningsavtalet kan kan sägas upp 
med en uppsägningstid på sex månader. Detta gäller oavsett vilken 
av parterna som säger upp avtalet. Under uppsägningstiden utgår 
månadslön.

* VD samt COO har varit anställda i moderbolaget från och med 1:a 
april 2016, de var tidigare anställda i dotterbolaget Smarteq Wireless 
AB. CFO och tf CFO är kontrakterade via konsultbolag och dessas 
kostnader, 1 622 TSEK, ligger under övriga externa kostnader. I pos-
ten arvode/löner 2016 ingår bonus till övriga ledande befattningsha-
vare med totalt 356 TSEK. 
 

MODERBOLAGETS

Noter
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Ersättningar och andra förmåner under 2016, styrelsen

Övrig
TSEK Arvode ersättning Summa

Christer Palm (Ordförande) 33  6    39    

Sven von Holst (Ordförande) 133  13     146

Patrik Bluhme 33  -       33    

Claes Beckman 100  21     121    

Anders Björkman 100  -       100    

Ingalill Östman 67  -       67    

Göran Strandberg  -       -       -      

Per Nordlander  -       -       -      

466  40    506

Styrelsen: Styrelsen: Styrelseordförande skall enligt bolags-
stämmobeslut erhålla arvode om 200 TSEK (200). Övriga le-
damöter skall enligt bolagsstämmobeslut erhålla vardera 100 
TSEK (100). Christer Palm var ordförande fram till årsstäm-
man då han avböjt omval. På årsstämman valdes Sven von 
Holst till ny styrelseordförande och Ingalill Östman valdes in 
i styrelsen. Styrelseledamöterna Göran Strandberg och Per 
Nordlander har valt att avstå från styrelsearvode.
Valberedning och ersättningsutskott: Valberedningen och 
ersättningsutskottet uppbär inte någon ersättning.

Ersättningar och andra förmåner under 2015, styrelsen

TSEK
Lön/

Arvode
Kostnads-

ersätttning Summa

Yngve Andersson  
(Ordförande) 67  -       67    

Christer Palm  
(Ordförande) 166  -       166    

Patrik Bluhme 100  -       100    

Claes Beckman 100  -       100    

Anders Björkman 67  -       67    

Summa 500  -      500

Styrelsen: Styrelseordförande skall enligt bolagsstämmobe-
slut 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 styrelseorförande och Anders Björkman valdes in i 
styrelsen.
Valberedningen: Valberedningen uppbär ingen ersättning. 

NOT M5
Skatter

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Aktuell skattekostnad

Årets skattekostnad - -

Redovisad skatt - -

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt -8 933     1 143    

Skatt enligt gällande skattesats (22%)  1 965    -251    

Effekt av ej avdragsgilla kostnader -9     -      

Utnyttjande underskottsavdrag  -       251    

Underskottsavdrag för vilket uppskju-
ten skatt ej redovisas

-1 956     -      

Redovisad skatt  -       -      

Skattemässiga 2016 2015 Giltighetstid Skattesats
underskottsavdrag

Allgon AB  62 071     53 179     Obegränsad 22%

NOT M6
Andelar i koncernföretag

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  232 971    232 971

Nyanskaffningar  90 764     -      

Nedskrivning aktier i dotterbolag -190 712    -190 712    

Bokfört värde 133 023 42 259

Moderbolagets innehav av aktier i dotterbolag
Säte Kapital-

andel
Antal Bokfört 

värde

Smarteq Wireless AB
556128-5437

Stockholm 100%  40 000     41 800    

Smarteq Antennas 
Shanghai Co, Ltd,
052997930

Shanghai 100% -  459    

Åkerströms Intres-
senter AB
556751-6546

Björbo 100%  1 862     73 641    

Allgon Supply AB
559085-7081

Stockholm 100%  500     50    

WSI Intressenter AB
559077-5960

Stockholm 100%  50 000     17 074    

Bokfört värde 133 023

NOT M7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Förutbetalda transaktionskostnader 156 409

Förutbetalda nyemissionskostnader  -      339

Försäkringsavgifter 43 10

Nasdaq 6 6
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Summa 205 764

 

NOT M8
Eget kapital

Vid ingången av räkenskapsår 2016 uppgick det registrerade 
aktiekapitalet till 44 074 467,50 kronor fördelat på 440 744 
675 aktier till ett kvotvärde om 0,10 kr. Under 2016 så har 
bolaget emitterat 405 169 687 aktier i en kvittningsemission 
i samband med förvärvet av Åkerströms. Vidare så har aktien 
sammanlagts i relationen 50:1 vilket minskat antalet aktier 
till 16 918 287. Därefter har ett utestående optionsprogram 
lösts vilket öka antalet aktier med 1 013 430. I samband med 
förvärvet av WSI så har en nyemission om 400 000 aktier 
gjorts. Antal aktier vid utgången av 2016 uppgår till 18 331 
717 med kvotvärde 5.

Förslag till vinstdisposition

Till årstämmans förfogande står följande vinstmedel i moder-
bolaget (alla belopp i SEK):

Överkursfond 48 615 632

Balanserade vinstmedel 1 324 662

Årets resultat -8 932 658

Totalt 41 007 636

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovan-
stående belopp disponeras enligt följande: årets resultat 
avräknas mot överkursfonden och 41 007 636 SEK balanse-
ras i ny räkning.

 
NOT M9 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Arvoden externa tjänster 55 201

Revisionskostnader 109 120

Personalrelaterade kostnader 1 210  -      

Övriga kostnader 139 21

Summa 1 513 342

NOT M10
Transaktioner med närstående

Moderbolaget har fakturerat dotterbolaget Smarteq Wire-
less AB, Åkerstöms Intressenter AB samt WSI Intressenter 
enligt följande.

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Management Fee  2 000    3 493

Räntor 517 875

Moderbolaget har mellanhavanden med dotterbolagen 
Smarteq Wireless AB, Åkerströms Intressenter AB samt WSI 

Intressenter AB enligt följande:

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Reversskuld/reversfordran Smarteq 
Wireless AB

3 000    12 500

Reversfordran WSI Intressenter AB  15 000    -

Reversfordran Åkerströms Intres-
senter AB

 4 368    -

Avräkning  -      676

Koncernens CFO och tf CFO är kontrakterade via konsult-
bolag och kostnaden 1 622 TSEK redovisas under övriga 
externa kostnader.

NOT M11
Kassaflödesanalys

I nedanstående tabellspecificeras årets erhållna respektive 
erlagda räntor.

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Erhållen ränta 518 875

Erlagd ränta 187  -      

Summa 705 875

Likvida medel består av

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Kassa och bankktillgodohavanden 140 169

Summa 140 169

NOT M12
Finansiella intäkter och kostnader

TSEK
2015 

jan-dec
2015 

jan-dec

Ränteintäkter 518 875

Summa 518 875
 
 

TSEK
2016 

jan-dec
2015 

jan-dec

Räntekostnader 187  -      

Summa 187  -      

NOT M13
Händelser efter balansdagen

Fr o m januari 2017 har Åkerströms kinesiska dotterbolag All-
gon Communication (Tianjin) Ltd. överlåtits till Allgon Supply. 
Likaså överlåtes bolaget Allgon Communication (Shanghai) 
Ltd. och blir dotterbolag till Allgon Supply. Underkoncernen 
Allgon Supply ansvararför Allgon koncernens globala inköp, 
koncernens globala produktion, styrning och utveckling av 
kontraktstillverkare i Asien och Europa samt tillhandahåller 
teknisk kund- och säljsupport i Asien. Till VD i Allgon Supply 
AB har utsetts Christian Olsson. 

Allgon AB har tecknat avtal om att förvärva Satmission AB, 
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ett snabbväxande bolag som tillverkar satellitutrustning för 
kommersiella ändamål. Bolaget har under det senaste året 
erhållit en rad priser och fick bland annat utmärkelsen som 
snabbast växande bolag i Tillväxtligan Norrbotten. Satmis-
sion har haft en kraftig tillströmning av nya kunder och en 
sammantagen tillväxt på 300 procent under de senaste tre 
åren.  

Under 2016 omsatte Satmission 25 MSEK med ett rörelse-

resultat på 3,5 MSEK. Transaktionen sker genom att Allgon 
köper aktierna i Satmission från dess nuvarande ägare 
för 22,5 MSEK. Köpeskillingen kommer att erläggas dels 
kontant, 5 MSEK och dels genom nyemittering av aktier i 
Allgon uppgående till ett värde om 17,5 MSEK.  Från 2017 
och fram till och med 2019 finns en årlig tilläggsköpeskilling 
om maximalt 3.5 MSEK per år, det vill säga totalt 10,5 MSEK 
under tre år. Denna faller ut om definierade tröskelvärden 
beträffande försäljning uppnås.
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2

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.

 
 

Sven von Holst Ingalill Östman
Ordförande

Claes Beckman Anders Björkman

Per Nordlander Göran Strandberg

Stockholm den 11 april 2017

Johan Hårdén 
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 april 2017

Ernst & Young AB

Per Hedström 
Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och  
balansräkning kommer att fastställas på årsstämman den 4 maj 2017.
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Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för ALLGON AB (publ) för räkenskapsåret 2016. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 21–59 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningsla-
gen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflö-
de för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt 
rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning 
för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar en-
ligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovis-
ningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för den andra informationen. Den andra informationen 
består av sidorna 1-20 i detta dokument (men innefattar inte 
årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisions-
berättelse avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra informa-
tion. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseen-
det.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt 
IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksam-
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-

Revisionsberättelse 
TILL BOLAGSSTÄMMAN I ALLGON AB, ORG.NR 556387-9955 
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ligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-
liga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlighe-
ter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsre-
dovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 

avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är en-
samt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser un-
der revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning av ALLGON AB (publ) 
för räkenskapsåret 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i över-
ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 
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Stockholm den 11 april 2017

Ernst & Young AB

Per Hedström

Auktoriserad revisor

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbe-
vis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.
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