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JLT på 60 sek...
Affärsidé
JLT utvecklar stryktåliga datorer för krävande miljöer till
kunder som har höga krav på driftsäkerhet. Tillsammans
med partners erbjuder JLT marknadsledande lösningar
till användare över hela världen inom områden såsom
gruvdrift, entreprenad, skog, lager, transport, försvar.

Vision
JLT skall vara en ledande leverantör av stryktåliga
datorer i det övre segmentet med avseende på
prestanda och kvalitet.

produkter säljs via ett världsomspännande partnernätverk
för att möta kundernas behov av kompletta lösningar.

Företagsvärderingar
Kvalitet genomsyrar allt som JLT gör. JLT strävar alltid efter
att utvecklas för att bli bäst på detman gör. JLT har empati
med sina kunder, är lyhörda, professionella och strävar
efter att överträffa förväntningar. Snabbhet och enkelhet
är honnörsord. JLT arbetar som ett team tillsammans med
sina partners där man håller vad man lovar, är ärlig och
sätter teamet först.

Historia

Organisation

JLT grundades 1994 av Jan Olofsson. Företaget nådde
snabbt en ledande position som leverantör av mobila
datorer till den svenska skogsindustrin. År 2002 ägde
ett omvänt förvärv rum av det börsnoterade företaget
Gandalf AB och JLT blev därmed börsnoterat. Under
2003-2005 skedde en snabb tillväxt i USA som blev den
dominerande marknaden. Försäljningsorganisationen i
Europa utökades under 2008 och ett försäljningsbolag i
Storbritannien förvärvades. Nuvarande VD Per Holmberg
tillträdde under 2009. JLT:s nya partnerprogram lanserades
2010 och företaget har sedan dess kompletterat sitt
erbjudande med nya flexibla fordonsdatorer inom
området ”Flexible Fixed”, serviceavtal med garanterad
servicenivå och reparationstid, samt ett urval av
professionella tjänster

Tillväxtmål

Marknad
JLT:s datorer är utvecklade för professionella användare
och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fukt,
damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema
temperaturer, vilket krävs för användning inom områden
som transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift,
automation samt militär och räddningsfordon. JLT agerar
globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA.

Konkurrensfördelar
JLT har över 50 års kombinerad erfarenhet av att utveckla
stryktåliga datorer och har sedan starten levererat över
80 000 datorer. Datorerna är byggda från grunden för
att klara tuffa miljöer och använder den senaste men
välbeprövade tekniken. Marknad, utveckling och service är
samlat under ett tak för att snabbt kunna möta kundernas
behov och produktionen utförs av ledande svenska
underleverantörer som håller kvalitet av världsklass. JLT:s

JLT-koncernen består av JLT Mobile Computers AB
och det helägda dotterbolagen JLT Mobile Computers
Sweden AB. På huvudkontoret i Växjö arbetar 16 personer
inom utveckling, marknad, service, produktion och
företagsledning och på försäljningskontoret i Stockholm
är tvåpersoner verksamma.

JLT ska växa snabbare än marknaden och därigenom
öka sin marknadsandel inom segmentet stryktåliga
fordonsmonterade datorer.

Lönsamhetsmål
Koncernens rörelsemarginal ska överskrida 10 % över en
konjunkturcykel. Koncernens nettoskuld ska understiga
50 % av koncernens eget kapital efter avdrag för
immateriella tillgångar.

Utdelningspolicy
JLT:s utdelningspolicy är att utdelningen ska motsvara
30-50 % av vinsten efter skatt om koncernens finansiella
ställning och omständigheter i övrigt motiverar denna
utdelningsnivå.

Aktien
JLT-aktien handlas sedan 2006 på Nasdaq OMX First North
under namnet JLT. Antalet aktier uppgick vid årets slut
till 26.952.000 stycken med ett kvotvärde på 1 krona. Vid
utgången av 2012 uppgick JLT:s börsvärde till 24 miljoner
kronor, baserat på årets sista avslut.

JLT Mobile Computers
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2012
i korthet

marginalpress som följd. Billigare lösningar väljs i de
fall prestanda, stryktålighet och tillförlitlighet är av
mindre betydelse. Minskad omsättning och ökande
marginal är en följd av fokusering till mer krävande
användningsområden.
Under 2012 har JLT sänkt produktionskostnaderna och
ökat produktinnehållet vilket förbättrat bruttomarginalen
från 21 procent 2011 till 27 procent för helåret. Samtidigt
har omkostnaderna reducerats med 13 procent, och
kapital bundet i produktionslager minskat med 4 MSEK.

• Omsättningen slutade på 68,8 MSEK (125)

Händelser under 2012

• Orderingången slutade på 58,3 MSEK (124).
• Marginalen ökade för året till 27,1 procent (20,9)

• I april lanserades ett nytt service erbjudande med full
service under 3 alternativt 5 år.

• EBITDA uppgick till -1,7 MSEK (2,9 MSEK)

• Avtal tecknades med Fara i Norge avseende försäljning
av JLT:s datorer.

• Resultat efter skatt uppgick till -3,1 MSEK (1,1)
• Lansering av VERSO familjen

• En intern omorganisation genomfördes med syfte att
stärka säljorganisationen och öka fokus ytterligare
på nyförsäljning.

Året 2012 har inneburit en nedgång i försäljningen.
Samtidigt har JLT skapat förutsättningar för en
lönsam tillväxt.

• I november etablerades produktion hos JLT i Växjö som
ett komplement till befintliga produktionspartners för att
kostnadseffektivt hantera mindre serier och kundspecifika
anpassningar.

JLT:s strategi är att koncentrera produktutbudet och
fokusera på det övre segmentet där prestanda och
stryktålighet är avgörande, och där JLT:s kunskap och
produkter har en tydlig konkurrensfördel.
Som ett led i strategin har produktfamiljen VERSO
utvecklats under året. VERSO familjen riktar sig mot
kunder med mycket höga krav på stryktålighet och
tillförlitlighet inom områden som gruvor, entreprenad,
skogs- och lantbruk, logistik och hamnar. Leveranser av
VERSO familjen har påbörjats och produkten har mottagits
mycket väl av kunder och partners.
Den ekonomiska osäkerheten har medfört ökad
konkurrens på mindre krävande applikationer med

Nyckeltal

• Utvecklingen av JLT.s nya modellserie för mer krävande
användning slutfördes och VERSO-familjen lanserades i
januari 2013.
• ’Because it Works!’ lanserades som tageline för att
förtyliga JLT’s kundvärde.

2012

2011

2010

2009

2008

68,8

125,1

108,6

78,1

106,9

3,6

6,8

5,2

3,8

5,5

-45,0

15,2

39,1

-26,9

-4,4

Resultat före skatt, MSEK

-3,2

1,1

-7,7

-8,7

2,4

Rörelsemarginal, %

-4,0

1,4

-6,5

-11,2

3,0

Vinstmarginal, %

-4,7

0,9

-7,1

-11,1

2,2

Avkastning på sysselsatt kapital, %

-10,0

3,4

-17

-20
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Resultat per aktie, kr

-0,12

0,04

-0,26

-0,26

0,09

0,12

0,12

-0,02

-0,10

-0,17

70

59

51

71

71

Nettoomsättning, MSEK
Omsättning per anställd, MSEK
Tillväxt, %

Kassaflöde per aktie exkl. utdelning, kr
Soliditet
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• Ett nytt avtal har ingåtts med en försäljningsrepresentant i Beneluxregionen medinriktning mot
krävande lösningar såsom jordbruksmaskiner
och offshore.

JLT Mobile Computers

Kontroll på väggreppet i 30 meter lastbil
I ett Skogforskprojekt testas nya större Volvolastbilar, upp
till 90 ton tunga och 30 meter långa, jämfört med 60 ton
och 25 meter för en konventionell lastbil. De lastar upp till
fyra travar timmer - konventionella timmerbilar klarar tre.
Syften är att minska CO2-utsläpp per tonkm, uträtta mer
per fordon och förare, minska trängsel på vägarna utan
ökat vägslitage och dito säkerhet.

Resultaten hittills är strålande. CO2-utsläpp och
bränsleförbrukning minskar med ca 20 % - betydelsefullt
eftersom transporter står för stor del av skogsbrukets
koldioxidutsläpp. Vägslitaget minskar när vikten
fördelas på fler axlar och trafiksäkerheten har inte
mätbart påverkats.

JLT i hytten - gott om
ny teknik även i bil
och trailer
Trailer och dolly byggs av lätt och höghållfast stål, alla
hjul har EBS-bromsar, det elektroniska bromsystemet
bromsar alla hjulaxlar samtidigt, kranvågen väger
timmer under arbete, ny sorts dragkrok används och en
avancerad fordonsdator från JLT Mobile Computers
finns i förarhytten.
I motluten krävs rätt grepp på drivhjulen och med
fordonsdatorn kan man hålla koll på väggrepp, däcktryck,
vikt på respektive hjulaxel och även använda kartdata och
logistikapplikationer.

Sveaskog. Värdet som Bennesveds berättar är högre intjäning per förare och bil, särskilt vid längre transporter. Och
eftersom det är brist på lastbilschaufförer minskar också
problemet att hitta fler förare.

Bennesveds Åkeri AB i Älghult använder en ST-bil
(ST=Större Travar, 74 ton) för transporter av virke för

JLT Mobile Computers
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Fortsatt marginalförbättring
trots nedgång i försäljningen
Året 2012 var ett tufft år för hela industrin. Den
ekonomiska osäkerheten har inneburit en betydande
nedgång i JLT:s försäljning som slutade på 69 MSEK.
Samtidigt har JLT skapat bra förutsättningar för en
lönsam tillväxt genom fokusering av produkterbjudandet
mot mer krävande användningsområden, sänkta
kostnader och ökad effektivitet med resulterande
positiv marginalpåverkan, förstärkning av säljkanalen
med effektivare kundbearbetning och ökad närhet till
slutkunden.
Sammantaget förbättrades bruttomarginalen till 27
procent för 2012 jämfört med 21 procent 2011 och i fjärde
kvartalet uppgick bruttomarginalen till hela 30 procent.
Vidare reducerades omkostnaderna med 13 procent och
kapital bundet i produktionslager minskades med 4 MSEK.

JLT – när kvalitet,
tillförlitlighet och
prestanda är avgörande
Vår målsättning är att JLT skall vara den ledande
leverantören i det övre segmentet av stryktåliga datorer.
Det är i det övre segmentet som JLT:s kärnkompetens och
produkterbjudande skapar tydliga konkurrensfördelar.
Här konkurrerar JLT främst med kvalitet, tillförlitlighet
och prestanda och kan ta betalt därefter. Kunder med
dessa krävande behov finns inom områden såsom gruvor,
entreprenad, utomhuslager, kyllager, hamnar, skog,
lantbruk och marina applikationer.
Datorerna monteras till exempel i: lagertruckar för att
ge föraren hämtningsinstruktioner såsom hyllplats;
hamnkranar för att spåra positionen av containrar;
skördare för att väga utsäde; gruvmaskiner för att
samla in, analysera och visualisera data till föraren;
entreprenadmaskiner för att guida byggen av vägar ner
till centimeters precision; skogsmaskiner för att i realtid
informera föraren om timmerkvalitet. Listan är oändlig,
men gemensamt är att förväntan på JLT:s datorer är att
de skall fungera under alla förhållanden. Gemensamt för
dessa kunder är att det är en tuff användarmiljö där ett
oplanerat driftstopp snabbt medför höga omkostnader.
Under JLT:s tidiga år ersatte våra datorer ofta manuella
rutiner i form av papper och penna. Marknaden har
utvecklats sedan dess och idag köper kunderna datorer
för att kunna hantera mer komplexa programvaror och
system. Under de senaste åren, och speciellt under 2012
med rådande ekonomisk osäkerhet, har priskänsligheten
hos kunderna ökat inom områden där stryktålighet,
tillförlitlighet och prestanda är av mindre betydelse.
Samtidigt öppnas möjligheter till datorisering inom
nya krävande områden, med nya applikationer och

nya höga krav på funktion och kvalitet. JLT:s försäljning
i detta övre segment ökade under 2012, trots att den
totala försäljningen minskade, vilket också gav en positiv
marginalpåverkan. JLT skall ligga i framkant av denna
utveckling genom att fortsätta att fokusera på det
övre segmentet.
För att understryka vår position och kommunicera JLT:s
kundvärde i detta segment lanserades ”Because it Works!”
som ny tagline under 2012.

Strategi mot lönsam tillväxt
Fokusering av produkterbjudandet
I vår strategi att förädla och koncentrera
produkterbjudandet mot det övre segmentet nådde
vi under 2012 en viktig milstolpe i detta arbete genom
utvecklingen av nya VERSO-familjen som slutfördes,
lanserades och slutligen produktionssattes i januari 2013.
Med VERSO-familjen tar JLT en unik position genom
att leverera marknadens bästa prestanda i en stryktålig
mobil dator. Mottagandet har varit positivt och vi har
redan tagit flera order från kunder inom gruv- och
entreprenadmaskiner, offshore, fryslager och hamnar.
JLT har också höjt innehållet i produkterbjudandet under
2012 genom kompletterande serviceavtal, professionella
tjänster och tillbehör.

Sänkta kostnader och ökad effektivitet
Den andra delen av JLT:s strategi är att effektivisera
verksamheten för att sänka kostnaderna och snabbt
kunna anpassa vårt erbjudande till nya kundkrav. Under
2012 genomfördes därför ett antal förändringar för att
sänka produktionskostnaderna: produktsortimentet har
koncentrerats; en omfattande komponentöversyn har
gjorts på samtliga produkter; produktionsstyrning och
materialförsörjning har effektiviserats. Produktion har
startats upp på huvudkontoret i Växjö för att komplettera
volymproduktionen hos kontraktstillverkare.
Med produktionskapacitet i Växjö kommer vi hantera
mindre beställningar och kundanpassningar för att snabbt
möta specifika kundbehov på ett kostnadseffektivt sätt.
Sammantaget har produktionskostnaderna sänkts
och kapital bundet i produktionslager reducerats,
samtidigt som leveranstiderna har minskats.

Förstärkning av säljkanalen
Den tredje delen i JLT:s strategi är att förstärka säljkanalen,
dels för att effektivisera kundbearbetningen och dels
för att komma närmare slutkunden, för att på så sätt
förstå kundkrav och snabbt kunna anpassa erbjudandet
till nya växande segment. Under året genomförde vi en
omorganisation med syfte att öka fokus på nyförsäljning
och flera nya försäljningspartners startades upp i
Frankrike, Benelux, England och Norden.

JLT Mobile Computers
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Dessutom tecknade JLT ett strategiskt avtal med FARA i Norge, en
ledande tillverkare av biljett- och informationssystem för bussar,
som innebär förstärkt samarbete gällande nuvarande och
framtida produkter.

Med hård fokusering på krävande användningsområden
såväl i produkter och försäljning som kostnader och organisation
skapar JLT en bra grund för framtiden som under 2013 medför
en positiv resultatutveckling.

Arbetet fortsätter 2013
Arbetet med att verkställa lagd strategi kommer fortgå med
hög intensitet under 2013. VERSO-familjen rullas ut under
början av året och kompletteras med nya modeller, tjänster
och tillbehör riktade mot det övre segmentet på marknaden.
Försäljningskanalen kommer stärkas ytterligare under året med
fokus på nya kunder och användningsområden i det
övre segmentet.

JLT Verso Series

High-Performance
Vehicle-Mount Computers
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Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers AB

Ord från vår
styrelseordförande

Mitt namn är Ulf Ahlén, jag valdes in som styrelseordförande i JLT
på bolagsstämman förra året. Jag är 64 år gammal och har lång
erfarenhet från fordonsindustrin, först inom Volvokoncernen där
jag innehade ett stort antal befattningar under 28 år. Därefter 15
år som VD för Haldex Traction AB. Under den perioden byggde vi
upp ett företag baserat på en ny produkt. När divisionen såldes
omsatte vi 1,5 Mdkr och var marknadsledare inom AWD system för
personbilar i Europa och också en mycket stor spelare globalt.
Jag har nu under ett drygt halvår haft möjlighet att lära känna JLT
mobile Computers AB. Som ni förstår av årsredovisningen har det
inte varit ett lätt år för företaget med en svag marknad och som en
följd, vikande volymer och resultat.
Om man däremot tittar under ytan är jag imponerad av vad
medarbetarna inom JLT gjort under året som gått, verksamhetens
processer har stabiliserats avseende kvalitet och leversanssäkerhet.
Man har också lyckats effektivisera verksamheten så att vi nu har
en avsevärt förbättrad bruttomarginal.
När vi går in i 2013 är vi ett sunt bolag med bra bruttomarginal
och en nylanserad produkt. Vår stora utmaning på kort sikt är att
attrahera nya kunder inom det övre segmentet. Vi har en solid

grund att stå på när vi startar resan mot lönsam tillväxt baserat på
våra styrkor, teknisk kompetens, flexibilitet och marknadens bästa
produkt när det gäller prestanda. 2013 kommer inte att vara ett
lätt år då marknadsförutsättningarna är fortsatt svaga och vi som
nämnts måste utöka kundbasen.
Min vision är att vi, medarbetare, ledning och styrelse
tillsammans genom metodiskt fokuserat arbete skapar kundnytta
i det segment där vi är starkast, Heavy Duty, vidare fortsätter vi
att utveckla och optimera våra produkter, vår produktions- och
leverantörsstrukturstruktur för fortsatta kostnadssänkningar.
Vi är en liten spelare på marknaden och jag vill att utnyttjar
den fördel det är att var liten, snabbfotad och lyhörd för
kundernas behov.
Med dessa ord vill jag tacka medarbetare, ledning och aktieägare
för 2012 och ser med stor spänning fram emot 2013.

Ulf Ahlén,
Ordförande

JLT Mobile Computers
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Aktien
JLT-aktien handlas sedan 2006 på First North. Under 2012
har byte av Certified Adviser skett från Pareto Öhman AB
till Remium Nordic AB. Remium är även likviditetsgarant
med syfte att främja likviditeten i bolagets aktie och
minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handeln.
Årets högsta börsavslut skedde i februari 2012 till kursen
1,29 kronor och det lägsta i november till kursen 0,72
kronor. Sista börsavslut för 2012 skedde till kursen 0,90
kronor.

Större aktieägare
Aktieägare

Antal

Ägarandel

Jan Olof Olofsson m familj

9 293 705

34.48%

AB Persson Invest

4 492 000

16.67%

Erik Penser Bankaktiebolag

781 750

2.90%

Försäkringsaktiebolaget,
Avanza Pension

649 183

2.41%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

460 256

1.71%

Bo-Göran Kling

409 220

1.52%

SEB Life(Ireland) ASS CO Ltd

341 070

1,27%

Mikael Lönn

300 000

1.11%

Under 2012 har 6 735 tusen aktier (5 047) omsatts
motsvarande 25 procent (19) av totalt antal aktier. Antalet
aktier uppgår till 26.952.000 st med kvotvärde på 1 krona.

Markus Jörgensen

268 000

0,99%

Larne Wallisson

266 432

0.99%

Tosolima Aktiebolag

265 000

0.98%

Vid utgången av 2012 uppgick JLT:s börsvärde till 24,3
(24,5) miljoner kronor, baserat på årets sista avslut.

Betpress Aktiebolag

240 000

0.89%

Lantzio Aktiebolag

222 305

0.82%

Danske Bank International S.A.

222 000

0.82%

Marknadsanpassning SE
Ahlstedt AB

221 000

0,82%

Skandinaviska Enskilda Banken
S.A., W8IMY

219 500

0.81%

Spiltan Aktiefond Småland

214 500

0.80%

Karl Per Andreas Gustafsson

211 006

0.78%

Per Holmberg

201 152

0.75%

Gerhard Hobohm

200 000

0.74%

Ola Blomberg m familj

189 500

0.70%

Danica Pension Försäkrings AB

170 000

0.63%

Affärsutveckling Syd AB

150 000

0.56%

Styrelsen rekommenderar årsstämman att besluta att
ingen utdelning (0) för verksamhetsåret 2012 utgår.

Aktiens utveckling 2012

Övriga aktieägare

Total

6 964 421

25.84%

26 952 000

100.00%

Utställda optioner 		 1 000 000
Antal aktier efter maximal utspädning 		 27 952 000
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Femårsöversikt
Resultaträkning
Sammandrag
Nettoomsättning MSEK
Rörelseresultat MSEK
Resultat efter finansiella poster MSEK
Årets resultat * MSEK
Marginalmått
Rörelsemarginal %
Vinstmarginal %
Kapital, Avkastning och soliditet
Balansomslutning MSEK
Sysselsatt kapital MSEK
Avkastning på sysselsatt kapital %
Eget kapital * MSEK
Avkastning på eget kapital %
Nettolåneskuld MSEK
Skuldsättningsgrad ggr
Soliditet * %
Aktiedata
Resultat per aktie SEK
Eget kapital per aktie SEK
Nettolåneskuld per aktie SEK
Utdelning per aktie SEK
Börskurs (årets sista avslut) SEK
Antal utestående aktier* 000 st
Medelantal aktier * 000 st

2012
68,8
-2,8
-3,2
-3,1

2011
125,1
1,7
1,1
1,1

2010
108,6
-7,1
-7,7
-7,0

2009
78,1
-8,8
-8,7
-7,1

2008
106,9
3,2
2,4
2,4

-4,0
-4,7

1,4
0,9

-6,5
-7,1

-11,2
-11,1

3,0
2,2

42,4
29,7
-10,0
29,7
-10,0
-9,2
0,0
70

56,1
33,1
3,4
33,1
3,4
-4,4
0,0
59

62,9
32,0
-17
32,0
-17
5,2
0,17
51

54,9
38,8
-20
38,8
-16
-1,7
0,0
71

64,7
46,0
7
46,0
5
-4,3
0,0
71

-0,12
1,10
-0,34
0,00
0,90
26 952
26 952

0,04
1,23
-0,16
0,00
0,91
26 952
26 952

-0,26
1,19
0,19
0,00
1,64
26 952
26 952

-0,26
1,44
-0,06
0,00
2,45
26 952
26 952

0,09
1,71
-0,16
0,00
1,99
26 952
26 952

Övrigt
Medelantal anställda st
18,9
18,5
21
20,5
19,5
						
Anställda
Omättning per anställd MSEK
3,6
6,8
5,2
3,8
5,5
Resultat per anställd MSEK
-0,2
0,1
-0,3
-0,3
0,1

Definitioner
Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till fakturerad försäljning.

Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto i förhållande till fakturerad försäljning.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder.

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Nettolåneskuld

Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar. Ett negativt värde motsvarar en

nettokassa.
Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med medelantal aktier.

JLT Mobile Computers
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för JLT Mobile
Computers AB(publ), med organisationsnummer
556239-4071, lämnar härmed årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 till
2012-12-31.
Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 14
mars godkänts av styrelsen och verkställande direktören
för publicering och kommer att föreläggas årsstämman
den 7 maj för fastställande.

Koncernstruktur och verksamhet
JLT Mobile Computers AB är moderbolag i en koncern.
Koncernen är genom sina helägda dotterbolag, JLT Mobile
Computers Sweden AB samt JLT Mobile Computers UK Ltd
verksam inom området miljötåliga mobila datorer.
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av
tillförlitliga mobila datorer för krävande miljöer. Datorerna
av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för
professionella användare och kännetecknas av mycket
hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer,
elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer –
funktioner som krävs för användning inom områden såsom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation,
militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via
försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har
levererat över 80 000 datorer.
Huvudkontoret med utveckling, service och administration
ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002
noterat på NASDAQ OMX.

Koncernens finansiella utveckling
För helåret 2012 redovisar koncernen en omsättning på
68,8 MSEK (125,1). Bruttovinsten uppgick till 18,6 MSEK
(26,1) och bruttomarginalen till 27,1 procent (20,9).
Rörelsens omkostnader var 20,3 MSEK (23,3) av detta
svarade personalkostnader för 13,4 MSEK (13,9) och övriga
kostnader för 6,9 MSEK (9,4). EBITDA för året uppgick till
-1,7 MSEK (2,9).
Avskrivningar under året var 1,1 MSEK (1,1) och koncernens
rörelseresultat uppgick till -2,8 MSEK (1,7). Finansnettot
var negativt och uppgick till -0,5 MSEK (-0,6) vilket gav ett
resultat före skatt på -3,2 MSEK (1,1).
Efter omvärdering av tillgångsförd skattefordran med
hänsyn till ändrad bolagsskatt samt aktivering av
underskottsavdrag på årets resultat uppgick koncernens
skatt för året till 0,1 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till
-3,1 MSEK (1,1). Orderingången under året har uppgått till
58,3 MSEK (123,6) och orderstocken var vid periodens slut
1,5 MSEK (12,0).

12

JLT Mobile Computers

Resultaträkning, MSEK
Nettoomsättning
Bruttovinst
- Bruttomarginal
Försäljnings- och Marknadskostnader
Organisations- och FoU-kostnad
- varav personal
- varav övriga kostnader
- varav aktivierade utvecklingsutgifter
(FoU)
EBITDA
- EBITDA marginal
Avskrivningar
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar
- Aktiverade utvecklingsutgifter
- Goodwill
Rörelseresultat
- Rörelsemarginal

2012
68,8
18,6
27,1%
-5,3
-15,0
-8,6
-6,4

2011
125,1
26,1
20,9%
-5,6
-17,7
-9,9
-8,7

0,0
-1,7
-2,5%
-1,1

0,9
2,9
2,3%
-1,1

-0,8
-0,2
0,0
-2,8
-4,0%

-1,1
0,0
0,0
1,7
1,4%

Kommentarer till resultatet för 2012
Den ekonomiska osäkerheten har medfört ökad
konkurrens på mindre krävande applikationer med
marginalpress som följd. Billigare lösningar väljs i de fall
prestanda, stryktålighet och tillförlitlighet är av mindre
betydelse. Minskad omsättning och ökande marginal är en
följd av fokusering till mer krävande användningsområden.
Bruttomarginalen har ökat med 7 procentenheter
(39 procent) under året till 27,9 (20,9) till följd av
omstrukturering av produktion och kostnadsreduktion
i komponentinnehåll. Under fjärde kvartalet var
bruttomarginalen 30,0 procent (20,7).
Inköp och lagerhållning av produktionsmateriel har
under året överförts från produktionspartners och
hanteras nu av JLT. Detta har medfört att kapital bundet i
produktionslager har minskat med 4 MSEK

Verksamheten 2012
Året 2012 har inneburit en nedgång i försäljningen.
Samtidigt har JLT skapat förutsättningar för en lönsam
tillväxt. Den ekonomiska osäkerheten under året har
medfört återhållsamhet i investeringar hos JLT:s kunder
på nyckelmarknader i Europa och USA. Den har också
drivit kunder att göra ett mer selektivt datorval baserat på
de krav som finns för ett specifikt användningsområde.
Billigare lösningar väljs i de fall prestanda, stryktålighet och
tillförlitlighet är av mindre betydelse.
JLT:s strategi är att fokusera produkterbjudande mot
det övre segmentet inom området stryktåliga datorer.
Segmentet inkluderar användningsområden såsom gruvoch entreprenadmaskiner, skogs- och lantbruksutrustning,
logistik och hamnar. Områden där prestanda och
stryktålighet är avgörande, och där JLT:s kunskap och
produkter har en tydlig konkurrensfördel. Som ett led i
strategin har produktfamiljen VERSO utvecklats under

året. Med VERSO familjen tar JLT en stark position genom
att leverera marknadens bästa prestanda i en stryktålig
mobil dator. Lanseringen har mottagits positivt av kunder
och säljpartners och leveranser har påbörjats. De första
kunderna finns inom gruvnäring, entreprenadmaskiner
samt offshore vilket är linje med positionering av VERSO
familjen.
Flera marginalförbättrande åtgärder har genomförts;
produktionskostnader har sänkts genom
komponentöversyn, produktsortimentet har koncentrerats,
och produktionsstyrning och materialförsörjning
har effektiviserats. Samtidigt har innehållet i JLT:s
erbjudande ökats med kompletterande tjänster och
tillbehör. Sammantaget har detta resulterat i en ökning
av bruttomarginalen från 21 procent 2011 till 27 procent
för helåret 2012. Förändringarna har också resulterat i
att kapital bundet i produktionslager har minskat med
4 MSEK samtidigt som leveranstiden på huvuddelen av
affärerna har minskat. JLT:s omkostnader har reducerats
med 13 procent från samma period föregående år
genom omprioritering av utvecklingsprojekt och strikt
kostnadskontroll. Genomförda åtgärder beräknas
dessutom ge en fortsatt positiv marginalutveckling.
Under 2013 fortsätter arbetet med att ta en position inom
det övre segmentet. VERSO familjen rullas ut under första
kvartalet och vidareutveckling av produkterbjudandet
mot detta segment kommer att ske med kompletterande
tjänster och tillbehör samt utveckling av nya produkter.
Försäljningskanalen kommer att förstärkas ytterligare med
fokusering mot nya användningsområden. Arbetet med
att reducera företagets kostnader och förstärka marginalen
kommer att fortsätta under 2013.

Händelser under 2012
• I april lanserades ett nytt service erbjudande med full
service under 3 år med möjlighet till förlängning.
• Avtal tecknades med Fara i Norge avseende försäljning av
JLT:s datorer.
• I november etablerades produktion hos JLT i Växjö som
ett komplement till befintliga produktionspartners för att
kostnadseffektivt hantera mindre serier och kundspecifika
anpassningar.
• Ett nytt avtal har ingåtts med en försäljningsrepresentant
i Beneluxregionen med inriktning mot krävande lösningar
såsom jordbruksmaskiner och offshore.
• Utvecklingen av VERSO Familjen, JLT’s nya modellserieför
mer krävandeanvändning slutfördes och produktfamiljen
lanserades i januari.
• ’Because it Works!’ lanserades som tageline för att
förtydliga JLT’s kundvärde.

Finansiell ställning och kassaflöde
Nettolåneskulden förbättrades under året till -9,2 MSEK
(- 4,4), en finansiell förstärkning med 4,8 MSEK. Koncernens
likvida medel uppgick på balansdagen till 8,4 MSEK och
outnyttjad checkräkning var 10,0 MSEK.

Soliditeten uppgick till 70 procent (59) och det egna
kapitalet var 29,7 MSEK (33,1).

Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar
dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (-0,5).
Inga räntebärande skulder föreligger.

Koncernens skattesituation
Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid årets slut till
33,5 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster. 5,9 MSEK är
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Utdelning
Styrelsen rekommenderar årsstämman att besluta att
ingen utdelning (0,0) för verksamhetsåret 2012 utgår.

Framtidsutsikter
Osäkerhet kring den rådande konjunkturen kvarstår
för 2013, men en viss positiv utveckling förväntas från
andra halvåret. Långsiktigt förutspås marknaden för
stryktåliga datorer att växa. Utrullningen av VERSO familjen
tillsammans med genomförda produktionsförbättringar
bedöms ge en fortsatt positiv påverkan på marginalen
under 2013. Ökad fokusering av produktutbudet liksom
fortsatt effektivisering i produktion ger en positiv effekt på
bruttomarginalen.

Händelser efter balansdagen
För att kostnadsreducera och anpassa organisationen
till lagd strategi har JLT initierat ett besparingspaket
som innefattar en reduktion av arbetsstyrkan med
7 tjänster. Anpassningen understöds av ett internt
effektiviseringsarbete som resulterat i trimmade processer
och utökat systemstöd. Pressinformation 2013-03-06

Bolagsstyrning
Styrelsen i JLT Mobile Computers AB (publ) består av
fem ledamöter valda på årsstämman i maj. Styrelsens
sammansättning representerar en bred erfarenhetsbas
som är av betydelse för bolagets framtida utveckling.
Arbetsordning för styrelsen samt VD instruktion fastställdes
vid styrelsemöte i augusti. Arbetsordningen anger
bland annat styrelsens ålägganden, ansvarsfördelningar,
mötesplan med fasta agendapunkter för styrning
av verksamheten.
Vid årsstämman i maj invaldes Ulf Ahlén som ny
styrelseordförande efterträdande Sven-Erik Ahlstedt. Under
året har sex styrelsemöten avhållits varav fem ordinarie
samt ett extra styrelsemöte. Samtliga styrelsemöten
protokollföres och numreras i kronologisk ordning. Inför
styrelsemötena har underlag för diskussioner och beslut
utsänts i förväg.
På samtliga ordinarie styrelsemöten har styrelsen
behandlat strategiska frågor, bolagets och koncernens
finansiella ställning och utveckling, den ekonomiska
rapporteringen och kontrollen, personal- och
organisationsfrågor samt det allmänna försäljningsläget.
JLT Mobile Computers
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Risker
JLT:s framgång bygger på att erbjuda marknaden högkvalitativa
produkter som till konkurrenskraftiga priser möter marknadens
krav. Produkterna utvecklas, produceras och säljs i nära samarbete
med partners. Risker i verksamheten är faktorer som försvårar eller
begränsar detta åtagande.

Operationella och organisatoriska risker
Operationella och organisatoriska risker avser risker som hör till
organisation och den löpande verksamheten i form av produktion,
service, leveranser etc. I riskbilden ingår förmågan att möta en
förändrad efterfrågan och rekrytera nya medarbetare vid en
expansion, samt beroendet av nyckelpersoner för verksamheten.
Med en utvecklad nätverksorganisation finns goda förutsättningar
att snabbt anpassa verksamheten till en förändring i efterfrågan,
både uppåt och neråt. Nuvarande tillverkning klarar en kraftig
expansion med en rimlig framförhållning, likaså är bindningen till
fasta kostnader låg vid en eventuell nedgång i efterfrågan.
För att underlätta nyrekrytering vid expansion, pågår ett aktivt
arbete för att öka synligheten och intresset för JLT, som potentiell
arbetsgivare, speciellt lokalt i Kronoberg, främst genom PR
verksamhet och aktiviteter tillsammans med universitetet.
En liten organisation innebär risker i att nyckelpersoner blir sjuka
eller slutar. Ett konsekvent arbete både avseende ledning och
operativ verksamhet syftar till att säkerställa ”komplementaritet”,
d.v.s. att inte en viss uppgift enbart vilar på en person. Ansvar och
”komplementaritet” är en del av JLT:s ledningsfilosofi.

Produktrisker
JLT utvecklar och producerar datorer och agerar på ett
flertal marknader. Produktrisker i verksamheten omfattas
av: kvalitetsproblem, ökade service- och garantikostnader,
komponenttillgång, specificering och utveckling av nya produkter,
kostnader för uppgraderingar och utfasning av existerande
produkter, externa krav, certifieringskrav, juridiska krav och anspråk.
Etablerade kvalitetsmål, dokumenterade processer och kontinuerlig
uppföljning är medel att snabbt identifiera avvikelser i kvalitet.
Komponentbrist leder till leveransproblem och eventuellt tappad
försäljning på enstaka modeller eller konfigurationer. God
framförhållning i prognostisering sker i nära dialog med säljpartners.
Kontinuerlig uppföljning av aktuella ledtider för att tidigt identifiera
potentiella flaskhalsar och alternativa lösningar.
För att möta kundkrav med nya produkter involveras aktivt
nätverket av återförsäljare, systemintegratörer och slutkunder,
för att på så sätt driva specifikationerna, och till viss del finansiera
utvecklingen, av nya produkter.
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Under 2012 har materialhantering effektiviserats med lägre
kostnader och ökad kontroll på materialförsörjning. För att
minimera kostnader relaterade till uppgraderingar och utfasning av
befintliga produkter har vikt lagts vid att införa effektiva rutiner och
checklistor för att bland annat hanterar lager, inköp, förändringar i
produktionsunderlag, och prognostisering.
Olika former av nya och/eller ökade externa krav, krav på
certifieringar på nya marknader innebär en risk för tillkommande
kostnader, alternativt begränsningar inom specifika marknader
eller segment. Omvänt kan dessa krav också innebära betydande
konkurrensfördelar.

Marknadsrelaterade risker
Marknadsrelaterade risker delas in i tre huvudområden: (A) nya
typer av lösningar förändrar konkurrensbilden, (B) prispress p g a
en mognande marknad, samt (C) strukturella eller organisatoriska
förändringar hos säljpartners och nyckelkunder.
Konkurrens från alternativa och nya lösningar som tillkommer
på marknaden är del av en ständigt pågående utveckling.
JLT arbetar aktivt på att stärka samarbetet med, och utöka
nätverket av, säljpartners för att på så sätt komma närmare
slutanvändaren och öka förståelsen för framtida kundkrav.
Ett starkare försäljningsnätverk och konstant bevakning av
teknologiutvecklingen är kritiska förutsättningar för att möta
marknadens föränderliga behov konkurrensbild.
Ökad prispress och standardisering inom etablerade segment
innebär risker för marginalpress. Expansion och utveckling av
nya segment samt förstärka produkterbjudandet är en pågående
motvikt. Långsiktigt är arbetet med att stärka JLT:s varumärke på
marknaden är också en viktig faktor för att motverka prispress.
JLT arbetar i nära samarbete med ett antal säljpartners med
medföljande risker i form av strukturella eller andra större
förändringar hos en säljpartner eller slutkund. Under året har
försäljningsorganisationen utökats med dedicerat ansvar för JLT:s
huvudmarknader med målsättningen att både utöka antalet och
fördjupa samarbetet med JLT försäljningspartners.

Finansiella risker
JLT har en exponering i US Dollar (USD) med ett ungefärligt
nettoöverskott på 50 procent av inflöde i USD. En vikande dollarkurs
innebär en risk på längre sikt. Löpande terminssäkring enligt en
fastställd policy begränsar påverkan liksom balanserande inköp
relaterat till USD.
Med ökat antal partner och ökad närhet till marknaden ökar
riskerna för kundförluster. Fastlagd kreditpolicy i kombination med
kreditförsäkring och kontinuerlig bevakning minskar riskerna.

Resultaträkning
Moderbolaget

Koncern
Belopp i kkr

Not

2012

2011

2012

2011

Resultat från rörelsen					
Nettoomsättning
1,2
68 753
125 070
4 356
4 356
					
Summa rörelsens intäkter		
68 753
125 070
4 356
4 356
					
Rörelsekostnad					
Handelsvaror		
-50 137
-98 944
Övriga externa kostnader
2,3
-6 932
-9 377
-774
-1 437
Personalkostnader
4,5
-13 385
-13 898
-3 995
-4 228
Avskrivning av materiella och 					
immateriella anläggningstillgångar 6,9,10
-1 055
-1 106
					
Summa rörelsens kostnader		
-71 508 -123 325
-4 769
-5 665
					
Rörelseresultat		-2 755
1 745
-412
-1 309
					
Resultat från finansiella investeringar 7				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
72
290
343
789
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-550
-939
-7
-6
					
Resultat efter finansiella poster		
- 3 233
1 096
-77
-526
					
Bokslutsdispositioner och skatt					
Skatt på årets resultat
8
84
0
Årets resultat		
- 3 149
-1 096
-77
-526
					
Resultat per aktie (kronor)		-0,12
0,04		
Genomsnittligt antal aktier (tusen st)		 26 952
26 952		
Antal aktier efter full utspädning (tusen st)
27 952
27 952		
Föreslagen utdelning per aktie (kronor)		
0,00
0,00			
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Balansräkning
Koncern

Moderbolaget

Tillgångar
Not

12-12-31

11-12-31

12-12-31

11-12-31

6,9

647

1 069

-

-

6,10

1 223

1 439

-

-

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
11
Uppskjuten skattefordran
8
Övriga långfristiga fordringar 		
Summa anläggningstillgångar 		

5 965
830
8 665

0
6 151
830
9 488

38 938
830
39 768

38 938
830
39 768

17

13 758

6 752

-

-

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 		
Fordringar hos koncernbolag 		
Aktuell skattefordran 		
Övriga kortfristiga fordringar
17
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 15

9 304
282
1 529
502

23 993
405
11 588
345

32 936
157
2
65

33 205
232
18
76

Likvida medel
Kassa och bank
14
Summa omsättningstillgångar 		

8 375
33 752

3 531
46 614

159
33 319

216
33 747

Summa tillgångar 		

42 416

56 102

73 087

73 5146

Belopp i kkr
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och handelsvaror
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Koncern

Moderbolaget

Eget kapital, avsättningar och skulder
12-12-31

11-12-31

Eget kapital
12
Bundet eget kapital
Aktiekapital
13
26 952
26 952
26 952
Reservfond 		
0
0
3 336
Bundna reserver 		
1 308
1 308
		
28 260
28 260
30 288

26 952
3 336
30 288

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 		
4 638
3 708
41 487
Årets resultat 		
-3 149
1 096
-77
		
1 489
4 804
41 411
Summa eget kapital 		
29 749
33 064
71 698

42 014
-526
41 487
71 775

Belopp i kkr

Not

12-12-31

11-12-31

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 		
Övriga kortfristiga skulder 		
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
15
Summa kortfristiga skulder 		

6 624
416

16 529
330

31
236

153
234

5 628
12 667

6 180
23 039

1 121
1 388

1 352
1 739

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

42 416

56 102

73 087

73 514

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Summa ställda säkerheter
16

7 500

7 500

-

-

Förändringar i eget kapital
Vid årets början 		

33 064

31 995

71 775

72 301

Omräkningsdifferens 		
Årets resultat 		

-166
-3 149

-27
1 096

-77

-526

Vid årets slut 		

29 749

33 064

71 698

71 775
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Kassaflödesanalys
Koncern

Moderbolaget

Tillgångar
2012

2011

2012

2011

Löpande verksamheten
Rörelseresultat 		
Avskrivningar 		
Erhållen ränta och liknande resultatposter 		
Erlagd ränta och liknande resultatposter 		
Skatt 		

-2 755
1 055
72
-550
392

1 745
1 106
290
-939
-357

-412
343
-7
74

-1 309
789
-6
-138

Kassaflöde före förändring av
rörelsekapital och investeringar 		

- 1 786

1 845

-3

-664

Förändring av kortfristiga fordringar 		
Förändring varulager 		
Förändring av kortfristiga skulder 		

24 590
-7 006
-10 536

14 487
-333
-2 207

27
-351

1
255

Summa förändring rörelse kapital 		

7 048

11 947

-324

256

Kassaflöde från den löpande verksamheten 		

5 261

13 792

-327

-408

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 		

-370
-47

-251
-900

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten 		

-417

-1 151

-

-

Finansieringsverksamheten
Förändring av Checkkredit 		
Nettoförändring av koncernmellanhavanden 		
Amortering av skuld 		

-

-5 577
-3 923

269
-

534
-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 		

-

-9 500

269

534

Årets kassaflöde 		

4 844

3 141

-57

125

Kassa och bank vid årets början 		
Kassa och bank vid årets slut 		

3 531
8 375

390
3 531

216
159

90
216

Belopp i kkr
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper

Varulager

Alla belopp i KSEK om inte annat anges.

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet
och verkligt värde.

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets
rekommendationer och uttalanden.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad med tillämpning
av förvärvsmetoden i enlighet med Redovisningsrådets
rekommendation RR 1:100.
I koncernredovisningen ingår dotterbolag där
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 %
av rösterna eller på ett annat sätt har ett bestämmande
inflytande.

Intäktsredovisning
Nettoomsättning redovisas vid varans leverans och
kundens acceptans. Försäljning redovisas efter avdrag för
mervärdesskatt, liknande skatter och rabatter samt efter
eliminering av koncernintern försäljning.

Säkringsredovisning
Terminer i US-dollar (sälj) används för säkring av
transaktioners nettoflöde (försäljning samt inköp) i USdollar. Bedömning huruvida stocken av terminer skall
vidareutvecklas över tiden varierar från tid till annan, vad
avser bedömningen av nettoflödets volymutveckling
samt nyttan av säkringen relativt aktuell växelkurs och
kalkylsituation.
I balans- och resultaträkningen redovisas säkrade poster
med hänsyn tagen till terminskontrakten. Principen medför
att orealiserade och ej redovisade vinster eller förluster
föreligger, om befintlig stock av terminer överstiger den
finansiella nettotillgången i valutan.

Fordringar och skulder

Avsättningar och skulder
Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till
anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för
upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller
befarade risker efter individuell prövning

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas efter avdrag
för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar
enligt plan görs linjärt, baserat på anläggningarnas
anskaffningsvärden och bedömd nyttjandetid.

Leasing
Leasingavgifter enligt operationella leasingavtal
kostnadsförs linjärt över leasingperioden, även om
betalningsplanen avviker.

Pensioner
Åtagande för avgiftsbestämda pensioner finansieras genom
försäkring. Kostnaden utgörs av försäkringspremier.

Utvecklingskostnader
Utvecklingskostnader på nya produkter aktiveras i den mån
endast ringa teknisk, kommersiell eller annan risk emotses i
den framtida utvecklingen fram till färdig produkt.
Samtliga kostnader, såväl interna som externa, av
produktvårdande karaktär på ”färdiga” produkter samt
utvecklingskostnader på nya produkter, som inte uppfyller
kriterierna enligt föregående stycke, kostnadsförs löpande.

Garantikostnader
Beräknade kostnader för produktgarantier belastar rörelsens
resultat vid försäljningstidpunkten.

Skatt
JLT tillämpar RR 9 om Inkomstskatter. Se vidare not 8.

Fordringar upptages till det belopp till vilket de efter
individuell prövning beräknas inflyta.

Kassaflödesanalys

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till
balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärder
genomförts, t ex genom terminssäkring, sker redovisning
enligt rubriken Säkringsredovisning ovan.

Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation nr 7, med tillämpande
av indirekta metoden. Analysen visar årets förändring av
kassabehållningen uppdelad på rörelse-, investerings- och
finansieringsverksamhet.

JLT Mobile Computers
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Upplysning till enskilda poster
Not 1 Segment och geografiska områden
JLT bedriver sin verksamhet inom ett segment, nämligen
utveckling, produktion och försäljning av datorer och därtill
relaterade tjänster. Produkterna distribueras i huvudsak genom
säljpartners i ett flertal länder.

Not 2 Inköp och försäljning mellan
koncernföretag samt leasing
Moderbolaget
Inköp
Försäljning

2012

2011

< 1,0 %

< 1,0 %

100%

100%

Bolagets hyresavtal är att betrakta som operationell leasing. Avtalstiden är 3-årig med en
årskostnad om 384 kkr.

Not 3 Arvoden och kostnadsersättningar
till revisorer 2012
Koncernen

Moderbolaget

130

130

Ernst & Young AB
Bennet&Brooks
Varav revisionsuppdrag

52

-

161-

130

21

Varav andra uupdrag

-

2012

2011

Varav män

Anställda

Varav män

Moderbolaget, Sverige

2,8

2,8

3,0

3,0

Dotterbolaget, Sverige

16,1

14,2

15,5

13,5

-

-

0,9

0,8

18,9

17,0

18,5

16,5

I företagsledning och styrelsen är samtliga män.

2012
Styrelse
och VD

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Moderbolaget, Sverige

1 871

350

1 827

680

-

6 525

-

6 320

Dotterbolaget, UK

-

-

-

816

1 871

6 875

1 827

7 816

Samtliga
anställda

Varav
pensionskostnader

Sociala kostnader

2012

2011

2012

2011

Moderbolaget

1 313

1 421

626

605

Dotterbolaget, Sverige

2 516

2 366

457

425

Dotterbolaget, UK

-

-

-

-

Koncernen totalt

3 829

3 787

1 083

1 030

Pensionskostnader
Moder- och dotterbolag erlägger sedvanliga pensionspremier
för anställd personal till olika försäkringsbolag. Inga pensionsutfästelser finns till styrelser inom koncernen och ej heller
finns utfästelser om att erlägga pensionspremier till ledande
befattningshavare efter pensionering eller som avgångsvederlag.
Av moderbolagets pensionskostnader för året avser 626 kkr
gruppens styrelse och VD/vVD samt för koncernen 457 kkr.

Avgångsvederlag och tantiem
Inga tantiem eller dylika ersättningar har avtalats om.

Ersättningar till styrelse
Styrelsearvode i moderbolaget utgår, enligt ordinarie årsstämmas
beslut med 55 kkr till respektive ägaroberoende ledamot samt 120
kkr till styrelsens ordförande.
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5 år

Datorrelaterat

4 år Datorer med livslängd < 3 år omkostnadsföres

Produktionsverktyg

4 år

Balanserade
utvecklingsutgifter

≤ 5 år Försäljningsbaserade avskrivningar, dock maximalt 5 år

Goodwill

10 år

Not 7 Resultat från finansiella investeringar
Koncernen
2012

Moderbolaget

2011

2012

2011

72

19

343

518

-

271

-

271

72

290

343

789

Övriga räntekostnader

-187

-400

-7

-6

Valutakursförluster

-363

-539

-

-

Summa

-550

-939

-7

-6

Valutakursvinster

Dotterbolaget, Sverige
Koncernen totalt

7 år

Affärssystem

Övriga ränteintäkter
2011

Övriga
anställda

Kontor

Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter:

Not 5 Personalkostnader, pensioner
och övrigt
Löner och andra
ersättningar

VD och vVD har en fast årslön om 891 resp 735 kkr per år. Den
årliga avtalade pensionsrätten är avgiftsbestämd och uppgår
till 24 procent av årslönen. Vid uppsägning från bolagets sida
tillämpas 12 månaders arbetsbefriad uppsägningstid. Bolaget är
inte bundet till någon bonusplan för 2012. Personalbeslut skall,
vad avser VD, behandlas i styrelsen. Styrelsen har delegerat beslut
om VD, exklusive bonusbeslut, till styrelsens ordförande.
Till VD rapporterande anställd behandlas av VD. JLT:s lokaliteter
hyrs av ett fastighetsbolag vilket är helägt av bolagets huvudägare
Jan Olofsson. Villkoren är enligt styrelsens uppfattning marknadsmässiga och lokalerna anpassade till bolagets nuvarande och
bedömda framtida behov.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av rakt över den bedömda
nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider.

Anställda

Koncernen totalt

Ersättning till ledande befattningshavare

Not 6 Avskrivningar

Not 4 Medelantal anställda

Dotterbolaget, UK

Inga arvoden eller ersättningar har utgått till styrelsemedlemmar i
dotterbolagens styrelse.

Summa

Räntekostnader och
liknande resultatposter:

Not 8 Skatter
Skillnad mellan bolagets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats
består av följande komponenter:
Koncernen

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

-3 233

1 096

-77

-526

-

-

Värdet av årets skattemässiga
underskott

839

-

-

-

Omvärdering pga ändrad skattesats

-756

-

-

-

-

285

17

0

84

0

0

0

Redovisat resultat före skatt
Erhållet koncernbidrag

Skatteeffekt av underskottsavdrag
Summa

Koncernens beslutade taxerade underskott av näringsverksamhet
uppgår för 2012 till 33,4 MSEK för utnyttjande gentemot
framtida vinster. Underskottens teoretiska värde och framtida
positiva effekt på kassaflödet, vid nyttjande mot framtida vinster,
är 7,3 MSEK varav 5,9 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten
skattefordran. Resterande 1,4 MSEK av det teoretiska värdet
möjliggör en skattereduktion på framtida vinster.

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen

Not 13 Aktiekapital

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

2 200

8 280

-

-

47

900

-

-

Balanserade utvecklingsutgifter
Ingående
anskaffningsvärden
Inköp
Utrangeringar

-6 980

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2 247

2 200

-

-

Ingående avskrivningar

-1 131

-7 851

-

-

-469

-260

-

-

Årets avskrivningar
Utrangeringar

6 980

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Bokfört värde

-1 600

-1 131

647

1 069

-

Röster

Kaptial

26 952 000

26 952 000

26 952 000
26 952 000

ANTAL PER 1/1 2007

26 952 000

26 952 000

ANTAL PER 1/1 2008

26 952 000

26 952 000

26 952 000

ANTAL PER 1/1 2009

26 952 000

26 952 000

26 952 000

ANTAL PER 1/1 2010

26 952 000

26 952 000

26 952 000

ANTAL PER 1/1 2010

26 952 000

26 952 000

26 952 000

ANTAL PER 1/1 2011

26 952 000

26 952 000

26 952 000

ANTAL PER 1/1 2012*

26 952 000

26 952 000

26 952 000

* Utställda optioner uppgår till 1 000 000 st

-

Not 14 Checkräkningskredit

-

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Koncernen

Aktier
ANTAL PER 1/1 2006

Beviljat belopp Checkräkningskredit uppgår till (kSEK)

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

5 237

4 985

-

-

370

252

-

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

5 607

5 237

-

-

Ingående avskrivningar

-3 798

-2 952

-

-

Inventarier

12/31/2012

12/31/2011

10 000

10 000

Not 15 Periodiseringsposter
Koncernen

Ingående
anskaffningsvärden
Inköp

Årets avskrivningar

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Förutbetalda försäkringar

107

153

6

-

Upplupna intäkter

62

0

-

-

Övriga förutbetalda kostnader

333

192

59

76

Summa

502

345

65

76

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

-586

-846

-

-

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-4 384

-3 798

-

-

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1 528

1 462

627

596

Utgående planenligt
restvärde

1 223

1 439

-

-

Upplupna sociala avgifter

863

1 050

317

442

Upplupna förvaltningskostnader

80

70

80

70

Upplupna löner

Not 11 Andelar i koncernföretag och
intresseföretag, moderbolaget
Kapitalandel

Röstandel

Antal
andelar

Upplupna garantikostnader
Bokfört
värde

Koncernföretag

2012

2011

JLT Mobile Computers
Sweden AB

100%

100%

10 000

38 936

38 936

JLT Mobile Computers
UK Ltd

100%

100%

10 000

2

2

JLT Mobile Computers Sweden AB
JLT Mobile Computers UK Ltd

-

-

2 891

97

244

Summa

5 628

6 180

1 121

1 352

Not 16 Ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser
2012

2011

Moderbolaget
2012

2011

Ställda säkerheter

Org nr

Säte

Företagsinteckningar

7 500

7 500

-

-

556602-8394

Växjö

Summa ställda säkerheter

7 500

7 500

-

-

05094647

Cheshire

Not 12 Eget kapital
Belopp vid årets
ingång

707

2 248

Koncernen

Uppgifter om organisationsnummer och säte

Förändring av eget
kapital i koncernen

909

Övrigt

Aktiekapital

Bundna
reserver

Balanserad
vinst

26 952

1 308

4 804

Omräkningsdifferans

-166

Not 17 Produktionslager
Producerande partners ansvarade för huvuddelen av
produktionslagret vid årets början, vilket finansieras genom
ett leverantörsförskott från JLT. Förskottet, som per den 31/12
2011 uppgick till 9,0 MSEK redovisas som en kortfristig fordran i
balansräkningen. Under året har produktionslagret övertagits av
JLT och leverantörsförskottet återbetalats.

Premie för ej inlösta optioner
Resultatdisposition enligt årsstämmobeslut, utdelning.

0

Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

-3 149
26 952

Förändring av
eget kapital i
moderbolaget

aktieandel

Reservfond

Belopp vid årets
ingång

26 952

3 336

1 308

1 489

Bundna
reserver

Balanserad
vinst
41 487

Premie för ej inlösta
optioner
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

-77
26 952

3 336

0

41 411

JLT Mobile Computers
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Förslag till resultatdisposition
Koncernen
Årets resultat uppgår till -3,1 MSEK. Fritt eget kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen
till 1,5 MSEK. Inget förslag föreligger om överföring till bundet eget kapital i dotterbolag.

Moderbolag
Bolagets fria eget kapital visas enligt följande (kr):
från föregående år balanserad vinst
årets resultat

41 487 100:- 76 494:41 410 606:-

		
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning överföres

41 410 606:-

		

Växjö 14 mars 2013

Ulf Ahlén,
Ordförande

Thomas Ahrens

Per Holmberg,
Verkställande direktör

Ulf Ejenstam

Ola Blomberg

Jan Olofsson

Min revisionsberättelse har avgivits den 15 mars 2013

Åke Andersson
Auktoriserad revisor
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41 410 606:-

Revisionsberättelse
Till årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ),
org.nr 556239-4071

Rapport om årsredovisningen och
koncern- redovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för JLT Mobile Computers AB (publ)
för år räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31. Bolagets
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta
versionen av detta dokument på sidorna 10-26.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen och
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

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

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för JLT
Mobile Computers AB (publ) för räkenskapsåret
2012-01-01 – 2012-12-31.

Styrelsens och verkställand
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen.

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

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

Växjö den 15 mars 2013
Ernst & Young AB

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

Åke Andersson		
Auktoriserad revisor
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Styrelse, ledning och revisorer

Jan Olofsson

Thomas Ahrens

Ola Blomberg

Ulf Ahlén

Ulf Ejenstam

Styrelse

Bolaget har en fastlagd arbetsordning och har sammanträtt sex gånger under 2012. Styrelsens
ersättningar framgår av noten 5 i tilläggsupplysningarna. Frågor som styrelsen behandlat beskrivs i
förvaltningsberättelsen.
Jan Olofsson (-42), som är grundare/entreprenör av
JLT Mobile Computers Sweden AB, VD till 2009 och
är fortfarande aktiv i bolaget. Jan har en mångårig
teknisk erfarenhet av militärelektronik från sin tid som
projektledare inom Telub och Bofors.
Aktieinnehav (inkl. familj och bolag): 9.237.705 st.
Styrelsens ordförande Ulf Ahlén (-48) valdes på
årsstämman 2012. Ulf är tidigare VD på Haldex och
styrelseledamot i Opcon AB.
Aktieinnehav: 62.500 st.
Ola Blomberg (-57), verksam som CFO i Gota Media
AB. Under perioden 2002 till maj 2005 vVD/ CFO i JLT.
Bakgrund som CFO i Enator AB (publ) och VD i Dotcom
Solutions AB.
Aktieinnehav (inkl. familj) 189.500 st aktier.

Revisorer
Åke Andersson (-57), Auktoriserad revisor. Partner i
Ernst & Young AB. Revisor i bolaget sedan 2007.
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Thomas Ahrens (-49), grundare av och VD för Ahrens
Rapid Growth. MBA vid Lunds Universitet med forskning
kring snabbväxande företag. Styrelseledamot i ett antal
snabbväxande företag.
Ulf Ejenstam (-59), Ekonomichef för AB Perssoninvest.
Är Styrelseordförande i Fastighetsägarna Norr AB och
styrelseledamot i Fastighetsägarna Sverige AB samt KR
trafik AB.
Persson Invests aktieinnehav uppgår
till 4.492.000 st aktier.

Patrik Alvånger

Christian Funk

Peter Börjesson

Stefan Käck

Per Holmberg

Ledning

Korta beslutsvägar och tydliga ansvarsområden ger grunden för en stabil tillväxt. Ledningsfilosofin bygger
på komplementärt ledarskap med tydliga ansvarsområden inom ledningen.
Per Holmberg (-63), VD
Per Holmberg tillträdde som VD under 2009 och kommer
närmast från USA där han varit marknadschef för Xilinx Inc.
Per är tillika försäljningschef.
Aktieinnehav: 201 152. Köpoptioner 75.000 st

Peter Börjesson (-67), Servicechef
Som servicechef ansvarar Peter för all
eftermarknadssupport till kunder och partners. Peter har
varit anställd i JLT sedan 2005
Köpoptioner: 10.000 st

Stefan Käck (-55),vVD/CFO sedan maj 2005.
CFO med huvudansvar för den produktion och logistik.
Tidigare styrelseledamot i JLT.
Aktieinnehav: 49.000 st aktier. Köpoptioner 50.000 st.

Christian Funk (-72), Produktmarknadschef
Anställd sedan 1994 och ansvarar utöver
produktmarknadsföring för OEM försäljning.
Antal aktier: 97.489. Köpoptioner: 50.000 st.

Patrik Alvånger (-75), Utvecklingschef
Patrik är anställd i JLT sedan 2008 och är tillika
kvalitetsansvarig
Antal aktier: 50.000. Köpoptioner: 50.000 st.

Jan Olofsson (-42), Senior Advisor (se styrelsen)
Driver långsiktig strategisk produktplanering.
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Årsstämma och bolagsfakta
Årsstämma

Kallelse

Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ) hålls
tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 hos 4 Krogar,
Vattentorget 5 i Växjö

Kallelse kommer att ske tidigast sex och senast
fyra veckor före stämman genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar samt på www.jltmobile.
com. Att kallelse skett kommer att annonseras i
Svenska Dagbladet. Kallelsen kommer också att
offentliggöras genom pressmeddelande.

Deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken avseende förhållandena tisdagen den
30 april 2013, dels anmält sin avsikt att delta senast
torsdagen den 2 maj 2013.
Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT
Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen
3, 352 45 Växjö (märk kuvertet ”årsstämma”), via
e-post till stefan.kack@jltmobile.com, per telefon
0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00) eller per telefax
0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, personeller organisationsnummer, antal aktier, telefon
dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden
(högst två) som avses medföras vid stämman. Om
aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för
att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara
verkställd tisdagen den 30 april 2013. Detta innebär
att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.
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Ekonomisk information
Rapporteringstillfällen för 2013:
• Delårsrapport för januari-mars 2013
den 7 maj 2013
• Delårsrapport för januari-juni 2013
den 15 augusti 2013
• Delårsrapport för januari-september 2013
den 25 oktober 2013
• Bokslutskommuniké för år 2013 den 6 februari 2014

Pressmeddelanden på e-mail
Genom registrering hos vår informationspartner
Hugin ASA, på www.huginonline.se, kan aktieägare
erhålla bolagets pressmeddelanden direkt på email.
Tjänsten är kostnadsfri.
Pressmeddelanden och rapporter finns tillgängliga
på www.jltmobile.com.
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