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inneHÅLL

Med en försäljning om 37  
antennsystem har C2SAT under 
året som gått för första gången 
etablerat en mätbar marknads-
andel om 2 procent.

oM C2sAT
C2SAT är ett högteknologiskt företag 
som utvecklar, producerar, säljer och 
marknadsför innovativa stabiliserade 
VSAT antennsystem för marina app-
likationer som kräver satellitbaserad 
bredbandskommunikation.

2004 Zip structure AB förvärvar C2sAT com-
munications AB och C2sAT holding AB bildas

2000 C2sAT communications AB grundas 2006  Produktion via C2sAT Production AB 
i söderhamn inleds 

2007 C2sATs första produkt, 
C2sAT 1.2m Ku, lanseras
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•  Omsättningen för helåret uppgick till 20,9 (13,6) MSEK.

•  Årets resultat efter skatt uppgick till –45,7 (–34,3) MSEK. 

ÅreT soM gÅTT

2009 C2sAT Asia Pacific (Pte.) Ltd etableras i singa-
pore och licensproduktion i shanghai, Kina, initieras 

2008 Ytterligare nya produkter lanseras,  
bland annat C2sAT 2.4m C 

2010 C2sATs production i singapore invigs

sjutton (17) 
antennsys-
tem levere-

rades och intäktsfördes 
under perioden.  
distributions-, service- 
och installationsnätverket 
utökades med nya part-
ners i Filippinerna,  
Hong Kong, Libanon, 
Karibien och Panama.

Femton (15) 
antenn-
system 

levererades och tretton 
(13) intäktsfördes under 
perioden.  
nya distributörsavtal an-
nonserades i Turkiet och 
vietnam.  
nya C2sAT 1.2m Ku ii,  
lanserades i samband 
med CommunicAsia-
mässan i singapore. 
Proof of Concept (PoC) 
inleddes med integratörer 
och opera törer i sydost- 
asien.

ett (1)  
antenn-
system 

leverer ades och intäktsför-
des under perioden. 
Tre (3) licenserade styrsys-
tem levererades till Xinguo 
iT i Kina. 
Ytterligare distributörer 
tillkom i Malaysia, spa-
nien, Brasilien, Chile  och 
sydafrika.  
nödvändiga uppgrade-
ringar av teknisk karaktär 
av C-bandsprodukterna 
genomfördes.  
Bolaget registrerade en 
nyemission om 38,9 MseK 
före emissionskostnader.
ny tjänst med uthyrning 
och leasing av C2sATs 
antennsystem initierades.

Fyra (4) 
antenn-
system 

levererades och intäkts-
fördes under perioden.
nytt distributörsavtal 
annonserades i Brasilien.
C2sAT 1.2m Ku ii klarade 
omfattande tekniska 
tester och godkändes av 
speedCast.  
C2sATs produktionsen-
het i singapore invigdes 
officiellt.
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Under första halvåret såldes och levererades 32 antenner, att 
jämföra med endast 6 antenner motsvarande period 2008 
och 17 för helåret 2009. Andra kvartalet var, de facto, det 
försäljningsmässigt mest framgångsrika i bolagets historia 
med en fakturering om 8,7 MSEK. Resultatet var dock fortsatt 
otillfredsställande och åtgärder vidtogs bland annat för att 
förbättra produktmixen. 

Under perioden stärkte vi dessutom vår egen organisation 
genom rekrytering av en Product Manager, ytterligare säljare, 
samt service- och installations personal. Vårt nätverk av dist-
ributörer och service partners 
stärktes med representation på 
Filippinerna, Hong Kong, Kari-
bien, Libanon, Malaysia, Panama, 
Turkiet och Vietnam. Bolaget påbörjade även 
ett antal viktiga ”Proof of concept” (POC) 
installationer på strategiska marknader.

vår nya Ku-bandsantenn, C2sAT 1.2m Ku 
ii, lanserades i juni i singapore och avsikten 
var att påbörja kommersiella leveranser av 
Ku ii antennen under september. Produktion hade dessutom 
påbörjats i singapore som säkerställde nödvändig kapacitet 
och till väsentligt lägre kostnader. det var med stärkt självför-
troende som vi såg fram mot det andra halvåret med förvän-
tan om att nå uppsatta försäljningsmål. 

en KALLdusCH 
POC installationerna avslöjade att tidigare gjorda verifieringar 
i samband med C-bandsantennens framtagande inte korrekt 
återgivits inom bolaget. Ny information visade att antennens 
prestanda inte uppfyllde kraven för certifiering och att viss 
funktionalitet inte fungerade som avsett. Arbetet med att 
åtgärda dessa brister försvårades av att de identifierade bris-
terna skylldes på underleverantörer och produktionspartners, 
innan det framkom att den verkliga orsaken fanns att finna i 
den design och specifikation som togs fram redan under 2007. 
Att tvingas avbryta produktion och utleveranser och samtidigt 
genomföra en oplanerad teknisk uppgradering av C2SATs 
viktigaste produkt var en fullständig kalldusch. Det medförde 

stora påfrestningar på organisationen, både personellt och 
finansiellt. Prioriteringen inför framtiden var att, i den situation 
vi försatts i, snabbt säkerställa om en ny uppgraderad C-
bandsantenn kunde utvecklas, verifieras och produktionssät-
tas inom begränsad tid. Då detta bedömdes möjligt fokusera-
des bolagets tekniska resurser på att lösa uppgiften samtidigt 
som resterande resurser fokuserades på att hantera befintliga 
kunder. De tekniska åtgärder som vidtogs slutfördes fram-
gångsrikt i december. C-bandsantennens prestanda, som nu 
är verifierad, av bland annat SingTel och SES World Skies, en 

av världens ledande satellitoperatörer, är 
väsentligt bättre än tidigare och uppfyller 
existerande och potentiella kunders krav.

Uppgraderingsarbetet, utvärdering 
samt verifiering har i sig inte varit kost-
samt, däremot har alternativkostnaden va-
rit desto högre. Reducerad försäljning och 
tillgängliga resurser har fokuserats på att 
lösa ”historiska” teknikrelaterade frågor. 
Svårare att värdera är konsekvenserna av 

ett minskat förtroende hos bolagets existerande och potenti-
ella kunder.  Detta medförde även förseningar i produktions-
starten av den nya Ku II antennen. Produktion var planerad att 
inledas i september, men försenades till december, vilket även 
inneburit att den formella certifieringsprocessen försenats och 
har negativt påverkat vår försäljning då kunderna efterfrågat 
den nya Ku II antennen. 

Tyvärr är det, i efterhand, således alldeles uppenbart varför 
C2SAT, efter åratal av utvecklingsarbete, tidigare valt att 
inte certifiera sina produkter. De har helt enkelt inte uppfyllt 
de krav som ställts för certifiering. Det känns förvånande att 
tidigare bolagsföreträdare inte reagerat över detta. C2SAT, 
som verkar i en bransch präglad av omfattande internationella 
regelverk, standards och certifieringar, samt det faktum att i 
stort sett samtliga konkurrenters produkter certifierats. Ändå 
har C2SAT valt att inte certifiera sina produkter.

Än mer märkligt är detta i förhållande till de visioner och 
kalkyler som lagts fram för investerare och bolagets övriga 
intressenter, då certifiering är och hela tiden varit, en förut-

”ToTAL MAKe-over”
i samband med 2009 års bokslutskommuniké kommunicerades ett tydligt mål för 2010,  
att nå en försäljning på 120 antenner, ett mål som enkelt kunde följas upp och mätas. 
detta skulle bli C2sATs kommersiella genombrott efter nästan 10 år av utvecklingsarbete 
och ett antal nyemissioner. utfallet blev dock ett annat än det vi hade hoppats och  
naturligtvis är detta en stor besvikelse. vad hände egentligen och varför?

verKsTäLLAnde direKTören HAr ordeT

Andra kvartalet 2010 
var, de facto, det för-
säljningsmässigt mest 
framgångsrika i bola-
gets historia. 
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”ToTAL MAKe-over”

verKsTäLLAnde direKTören HAr ordeT

sättning för att vara leverantör till globalt verksamma kunder. 
Förvånande är också det faktum att bolagets produkter tidiga-
re inte varit kompatibla med mer än en bråkdel av de modem 
som används av de största operatörerna. De har inte heller 
varit kompatibla med den marknadsdominerande tillverkaren 
av BUC’s (Block up Converters), förstärkare för VSAT antenner. 

nuLäge
C2SATs organisation har därför i det tysta fått genomföra en 
”språngmarsch” bara för att säkerställa att bolagets produk-
ter uppfyller de krav som de skall, och alltid förespeglats, 
uppfylla. Produktmässigt står C2SAT därför kommersiellt 
bättre rustat än någonsin tidigare, även om det kanske för 

en utomstående ser ut som ”på stället” marsch. Vi har nu en 
ny Ku-bandsantenn som uppfyller både kommersiella och 
regulatoriska krav, samt en C-bandsantenn med verifierad pre-
standa. Vi är numera kompatibla med i stort sett alla modem 
och BUCs av kommersiell betydelse. Vi har därtill lyckats ut-
veckla nya produkter som kommer att lanseras under året och 
omnämns mer i detalj senare. Vi kan konstatera att av de fem 
produkter som ”fanns” i C2SATs produktportfölj vid utgången 
av 2008, finns ingen kvar i ursprungligt format. Omställningen 
av C2SAT har inte alltid kunnat ske i samförstånd, vilket skapat 
oro både inom organisationen och runt bolaget. Denna pro-
cess är nu slutförd.

Att det fanns brister i den ursprungliga Ku-bandsantennen 
som lanserades 2007 framkom redan i 
slutet av 2009, då det varken fanns möjlig-
het att certifiera denna antenn eller inleda 
serieproduktion. Därför snabb utvecklades 
C2SAT 1.2m Ku II, en antenn som väl 
uppfyller de kriterier som ställs för typgod-
kännande samt har all den funktionalitet 
som krävs kommersiellt, inklusive Auto-
matic Beam Switching (ABS), Co-Pol och 
Cross-pol. Dessa funktioner, och antennens 
radiomässiga egenskaper, har förutom 
omfattande interna tester framgångsrikt 
verifierats av SpeedCast, en av Sydosta-
siens ledande systemintegratörer och där-
till samarbetspartner med Eutelsat, samt 
nu senast av Radio Holland. Flera ledande 
operatörer står i begrepp att verifiera Ku II 
antennen.

I tillägg har Ku II antennen väsentligt 
reducerad vikt jämfört med tidigare Ku-
bandsantenn och har dessutom gjorts 
oberoende av Air Condition (A/C). C2SATs 
Ku-bandsantenn var tidigare den enda 
antennen på marknaden som krävde A/C, 
vilket adderade en betydande extrakost-
nad för kunden.

Vi har kommit långt i processen med 
att certifiera Ku II antennen, även om vi 
är mer än sex månader försenade mot 
ursprungsplan på grund av den resursbrist, 
både personell och finansiell, som uppstod 
under hösten. Vi räknar nu med att ha GVF 
typgodkännande inom fyra månader. Dess-
utom är Ku II antennen förberedd för att 
med begränsade resurser vidareutvecklas 
till en X-bandsantenn.
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nYA ProduKTer oCH MArKnAder
C2SAT har dessutom, tillsammans med partners, under 2010 
utvecklat och genomfört omfattande tester på ett antal ”mini” 
maritima VSAT antenner, där C2SATs egenskaper såsom fyra 
axlar tagits tillvara. Uppnådda resultat är goda och gör att vi 
nu kan gå från prototyp till att utveckla en färdig kommersiell 
produkt anpassad för industriell tillverkning. Med en så kallad 
”mini” VSAT antenn kan vi adressera ett segment som växt ex-
plosionsartat under de senaste tre åren och numera utgör 25 
procent av marknaden. Samtidigt som marknaden för antenner 
större än 1 meter minskat med mer än 15 procent. Om vi lyckas 
kan vi bredda produktutbudet och stärka C2SATs konkur-
renskraft högst väsentligt, dels genom att få ett heltäckande 
produkterbjudande, dels att vi då kan adressera det snabbast 
växande segmentet av den maritima VSAT marknaden. 

Ytterligare en ny, och vid första anblick udda produkt, är 
att vi i mars har ingått ett Letter Of Intent (LOI) med Multi 
Resource Technologie GmbH & Co (MRT), ett tyskt utveck-
lingsbolag fokuserat på klimatneutrala energilösningar 
baserat på sol- och vindkraft. Målsättningen är att kombi-
nera C2SATs stabiliserande 
teknologi med MRTs Solar 
Dish i en gemensam produkt, 
innan årets utgång. MRT, som 
grundades 2010 av Professor 
Uwe Hager, är i slutfasen av att utveckla 
en kommersiell Solar Dish produkt. 
Dessa produkter baseras bland annat 
på ett antal egna patent, även om MRTs 
filosofi är att skapa nya unika lösningar 
genom att kombinera redan beprövad 
och stabil teknik. Produkten består av en 
2,4 meters rörlig solreflektor och det är 
avgörande för effekten att solreflektorn följer solen optimalt 
för att generera maximalt med energi i alla lägen. 

Det är idag svårt att uppskatta marknadspotentialen för 
MRTs produkt. Vi kan bara konstatera att samarbete med MRT 
har potential att bli en betydande verksamhet, men att det 
ännu är för tidigt att göra en mer precis uppskattning om kon-
sekvenserna av det gemensamma projektet. När, och om, tek-
nologin visar sig framgångsrik, kan det snabbt få genomslag 
då en typisk kommersiell ”park” kan omfatta ett stort antal 
enheter. Enstaka installationer skulle således kunna vara större 
än den totala årsvolymen för den maritima VSAT marknaden. 
Det är dock viktigt att påminna om att MRT inte är ensamma 
om denna teknologi. Konkurrensen inom området är stor och 
såväl i Sverige som internationellt finns ett antal pågående 
liknande projekt med likartad teknologi och marknadsförut-
sättningar.

Även om de tekniska problemen med C-bandsantennen 
nu tillhör historien betyder det inte att C2SAT ännu står inför 
stora utmaningar. Det är idag uppenbart att de marknadsmäs-

siga konsekvenserna av höstens tekniska problem kommer att 
ta tid att reparera. Nu i efterhand var det därför kanske naivt, 
med tanke på C2SATs tidigare historia, att tro att bara vi rättat 
till de tekniska problemen, så strömmar åter kunderna till. Så 
är tyvärr inte fallet och vi tvingas nu lägga stor kraft och tid på 
att återuppbygga förtroendet för C2SAT hos både befintliga 
och potentiella kunder. I denna process tvingas vi bevisa, be-
visa och åter bevisa att C2SATs produkter har den prestanda 
vi utlovat samt underbygga detta med omfattande dokumen-
tation. Att vi inte haft resurser att ännu slutföra sedan tidigare 
påbörjad certifieringsprocess med GVF gör att vi tillsvidare 
måste genomföra omfattande tester, samt ta fram specifik 
dokumentation, för respektive kund.  

ForTsATTA uTMAningAr
När de tekniska problemen åtgärdats i december var bolagets 
prioritet att tidigare påbörjade POC installationer, omgående 
uppgraderades så att utvärderingsprocessen åter kunde 
påbörjas. I januari kunde vi så framgångsrikt slutföra testerna 
med SingTel. Vi har sedan dess slutfört kommersiella för-

handlingar med NCS (Pte) Ltd, SingTel-
gruppens systemleverantör inom IT och 
telekommunikation. Detta förutsatte 
även att vår antenn var godkänd av 
SES World Skies, en av världens största 
satellitägare med 28 egna satelliter, ett 
godkännande som slutligen erhölls i 
början på april 2011.

Även om antennen ombord på Star 
Cruises fartyg, MS Superstar Aquerius, 
fungerat i enlighet med överenskomna 
kriterier efter att den uppgraderats, så 
har inte denna POC kunnat slutföras 

såsom överenskommits. Förhandlingar pågår med Star Cruises 
om en fortsättning efter utförd dockning. 

Vi har sedan i höstas ställt ut vid ett flertal mässor i Singa-
pore tillsammans med Radio Holland, en ledande global 
aktör inom marin kommunikation. Parallellt med detta har vår 
Ku-bandsantenn testats och verifierats av Radio Holland för att 
ingå i deras globala VSAT tjänst, Radio Holland Connect. Åter-
står gör nu viss dokumentation innan antennen kan lanseras 
i deras globala nätverk och inte bara regionalt i Sydostasien. 
Vi har också inlett en POC installation tillsammans med Radio 
Holland som omfattar både Ku- och C-bandsantenner för ett 
större asiatiskt rederi. 

Samarbetet som etablerades med Orange 2009 har hittills 
inte motsvarat bolagets förväntningar. C2SAT deltar aktivt i 
flera upphandlingar tillsammans med Orange, upphandlingar 
som förväntas kunna slutföras under första halvåret 2011. 
Orange har på senare tid, i nära samarbete med C2SAT, sett 
över sitt kunderbjudande, samt arbetat med sin interna orga-
nisation, vilket kommer att öka Orange konkurrenskraft och 

Kostnadsrationaliserade 
åtgärder har genom-
förts som innebär att 
uttalade bruttovinstmål 
om minst 30 procent 
kan uppnås för C2SATs 
C-bandsantenner under 
slutet av 2011. 

verKsTäLLAnde direKTören HAr ordeT
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erbjudande. Utifrån detta har vi därför fortsatt stora förvänt-
ningar på att samarbetet skall utvecklas positivt.  

Vi har under 2010 stärkt relationen med ett antal regionala 
och/eller nischade integratörer såsom Thales, ScopeTel i Ma-
laysia, AJN i Indonesien och Profen i Turkiet. 

Vår partner i Kina, Xinguo IT Ltd, har under året etablerat 
nödvändig lokalt distributionsnätverk samt färdigställt den 
produktanpassning och produktionsapparat som krävs för den 
lokala marknaden. Under året har även ett antal provinstalla-
tioner och därtill verifieringar slutförts.

C2SAT har under det tredje kvartalet gjort en mindre och 
första leverans av ”Black Boxes” och har goda förhoppningar 
om att verksamheten kommer att öka väsentligt under året, 
men har även fortsättningsvis begränsad insyn i verksamheten.

sAMMAnFATTning
2010 har varit utmanande. Ändå blev 2010 C2SATs försälj-
ningsmässigt mest framgångsrika år. Totalt såldes 37 antenner 
jämfört med 17 antenner i 2009 och därtill en första leverans 
av tre licenserade ”Black Boxes” till Kina. För helåret 2010 
uppnåddes en försäljning om cirka 20,9 MSEK (13,6 MSEK), en 
ökning med cirka 54 procent mot föregående år. Resultatet 
om – 45,7 MSEK är allt annat än tillfredställande, men måste 
ses i sammanhanget av de konsekvenser som teknikproble-
men medförde. 

I juni genomfördes en företrädesemission om cirka 38,9 
MSEK som tillsammans med en lånefinansiering gjorde det 
möjligt att expandera bolagets rörelsekapital vilket skapade 
förutsättningar för en fortsatt ökad försäljning. Problemen 
med C-bandsantennen resulterade i att en betydande del av 
bolagets finansiella resurser är uppbundna i färdigvarulager. 
Under januari 2011 genomfördes därför en riktad konver-
tibelemission om maximalt 20,75 MSEK, varav 7,25 MSEK 
redan inbetalats, fördelat över fem inbetalningstillfällen, för 
att säkerställa finansieringen. I april har ytterligare en riktad 
konvertibelemission om maximalt 15 MSEK, fördelat på två 

inbetalningstillfällen genomförts, varav 5 MSEK inbetalats.
Den finansiella situationen kommer att förbättras i takt med 

att uppbundet rörelsekapital realiseras, samt att bruttovinster 
och försäljningsvolymen ökar. Med en etablerad produktions-
enhet i Singapore har vi säkerställt den produktionskapacitet 
som krävs för att kunna uppnå tillväxt och resultat enligt de 
mål som kommunicerats. 

Kostnadsrationaliserande åtgärder har genomförts som 
innebär att uttalade bruttovinstmål om minst 30 procent kan 
uppnås för bolagets C-bandsantenner under slutet av 2011. 
För Ku-bandsantennerna är marginalerna ännu inte tillfredstäl-
lande men vi har förhoppning om att även denna produkt når 
våra målsättningar.  Fortsatt och nödvändig utbyggnad av vårt 
distributions-, service- och installationsnätverk sker löpande 
och ytterligare partners tillkom under andra halvåret 2010.

Vi bedöms nu ha den bemanning som krävs, jämte ett 
grundläggande installations- och distributörsnätverk, för att 
bolaget skall anses kunna agera som en seriös aktör på mark-
naden. Den organisatoriska expansionen är således avslutad 
och personalkostnaderna bör kunna stabiliseras på dagens 
nivåer.

C2SAT är nu att betrakta som ett helt nytt företag. Vi har,  
i och med lanseringen av C2SAT 1.2m Ku II, samt den uppgra-
derade C-bandsantennen, för första gången produkter med 
konkurrenskraftig prestanda och som uppfyller kraven för 
certifiering. Vi har även ett antal produkter under utveckling, 
vilket kommer att öka vår konkurrenskraft väsentligt på sikt.  
Vi tror att de strategier och arbetssätt som etablerats tillsam-
mans med styrelsen är de rätta och det är med tillförsikt som 
jag ser framtiden an.

Fredrik nygren 
verkställande direktör

FörsäLjningsuTveCKLing
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AFFärsidé
C2sAT utvecklar, producerar, marknadsför och säljer stabilise-
rade satellitkommunikationsantenner för marina applikationer 
i rörelse. genom en välpositionerad produktportfölj, som ba-
serar sig på företags innovativa 4-axliga antennteknik, byggs  
varumärket C2sAT. 

MÅL
C2sATs mål är att bli en av de tre största globala leveran-
törerna av stabiliserade satellitkommunika tionsantenner  
för marina applikationer i rörelse.

sTrATegi
Att fokusera på att etablera produkterna på marknaden.•	

Att industrialisera produk-•	
terna, effektivisera och  
rationalisera kostnader för-
knippade med produktion.

Att fortsätta arbetet med att •	
etablera en professionell och 
heltäckande försäljnings- och 
marknadsorganisation.

LegAL sTruKTur

C2SAT holding AB
(publ)

C2SAT 
Asia Pacific

C2SAT 
communications

C2SAT 
Production

C2SAT 
(BSO) Shanghai

Att etablera en heltäckande service- och installations-•	
organisation genom partners.

Att certifiera produkter i enlighet med standard som finns •	
på marknaden.

Att fortsätta arbetet med att öka produkternas funktion-•	
alitet och kompatibilitet.

Att utvärdera behovet och på sikt bredda det existerande •	
produkterbjudandet med avseende på frekvensband och 
antennstorlekar.

• Företaget grundades år 2000.

• Huvudkontor i Solna (Sverige), ett dotterbolag i Singapore och ett BSO i Shanghai.

• Produktionsanläggningar i Sverige, Singapore samt licenstillverkning i Kina.

• Cirka 25 anställda.

• Tekniken är skyddad och patenterad.

• Sedan oktober 2001 är C2SAT noterat på NGM Equity med cirka 4 700 aktieägare.

C2sAT i KorTHeT
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sHiP To gAZA  
BY ediZ ediP, ProFen

Profen’s engineering success  
Proved in Mavi Marmara incident

”Profen applied the first marine antenna 
that is used for broadcast purpose in Tur-
key – and probably in the world. Thanks to 
the support of its innovative and reputable 
partners such as C2sAT, Profen completed 
the project successfully despite all techni-
cal difficulties and limits on time. The news 
agency, which needed Tv and internet 
services during  ship´s cruise, ordered the 
antenna to be installed by Profen.  

Mavi Marmara, which were carrying hu-
manitarian aid and supplies for the people 
living in harsh conditions in gaza, was 
raided and seized by israeli defense Forces 
on 31 May 2010. Worldwide Tv channels 
had the chance to broadcast the incident 
live thanks to the C2sAT antenna system. 
The system provided both live broadcast 
over satellite and web streaming over data 
connection while israeli commandos were 
taking action to seize the ship.

The live video and images transfer-
red by the antenna system shown on Tvs, 
websites and newspapers several times 
increased great awareness and reaction 
worldwide. The system proved to stay 
stable and operative even in the conditions 
of a military attack and helped the news 
gathering services to show what happened 
on the ship live.

The ship returned to istanbul harbour 
on december 26, 2010, in a welcoming 
ceremony attended by thousands”.

Profen is Turkey’s leading company in the 
satellite communications sector with 15 
years of experience and worlwide reputa-
ble partners. 
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C2sAT är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer  
innovativa stabiliserade vsAT antennsystem för marina applikationer som  
kräver satellitbaserad bredbandskommunikation.

HisToriA
C2SAT holdings verksamhet grundlades 2004 med ZIP Struc-
ture ABs förvärv av C2SAT communication AB, bildat år 2000. 
Bolaget namnändrades från ZIP Structure till C2SAT holding 
och förvärvet medförde att inriktningen av kommande inves-
teringar fokuserades på teknologier som stöder utvecklingen 
av stabiliserade antennsystem för marina installationer.

Under 2006 slutfördes tester av C2SATs 4-axliga antenn-
plattform och en produktion vid dotterbolaget C2SAT 
Production AB i Söderhamn inleddes. År 2007 stod den första 
produkten färdig vilken följdes av ytterligare produkter under 
2008. 

Under 2009 genomgick C2SAT en större omorganisation, 
vilken bland annat ledde till utökad produktion samt en eta-
blerad säljorganisation via dotterbolaget C2SAT Asia Pacific 
(Pte.) Ltd i Singapore. I samarbete med Exportrådet öpp-

vÅr verKsAMHeT

nade också C2SAT ett representantkontor, ett så kallat BSO, i 
Shanghai, Kina. Produktionen kan idag ske på tre olika platser 
i världen. Förutom produktionsanläggningen i Söderhamn 
ingick C2SAT under 2009 ett avtal med det Shanghaibaserade 
Xinguo IT om licenstillverkning i Kina. I oktober 2010 invigdes 
C2SATs produktion hos Fongs Advanced Technology (Pte.) 
Ltd i Singapore. 

Med etablerade produktionsenheter har bolaget nu en 
produktionskapacitet som säkerställer att C2SAT kan produce-
ra den volym som krävs för att uppnå tillväxt och resultat enligt 
uppsatta målsättningar.

LegAL sTruKTur
C2SAT holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med de 
helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT 
Production AB samt C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd. 

vÅr verKsAMHeT

Stockholm
C2sAT

Huvudkontor

Shanghai
C2sAT Bso

Shanghai
Licensproduktion

Söderhamn
Produktion

Singapore
Produktion

Singapore
C2sAT

Asien/Pacific
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C2SAT holding AB (publ) svarar för gruppens strategiska 
utveckling och övriga gemensamma funktioner. C2SAT äger 
även 35,0 procent i intressebolaget WermTec Electronics AB 
samt 10,7 procent i bolaget Advanced Inertial Measurement 
Systems Sweden AB, (AIMS). Innehavet i WermTec har avveck-
lats efter räkenskapsperiodens slut.  

 
BoLAg oCH sAMArBeTsPArTners
C2SAT communications AB
C2SAT communications grundades år 2000 och svarar för 
utveckling, försäljning och marknadsföring av C2SATs stabili-
serade antennsystem. Detta dotterbolag är kärnan i C2SATs 
verksamhet och arbetar tätt ihop med de övriga bolagen i 
koncernen samt med nära samarbetspartners kring utveckling 
och produktion. C2SAT communications återfinns på samma 
adress som moderbolaget. 

C2SAT Production AB
C2SAT Production etablerades i Söderhamn 2006 och svarar 
för prototyptillverkningen, specialkundanpassningar av an-
tennsystemet samt utvecklingen av koncernens produktions-
teknik. För att möta den ökade försäljningen i Sydostasien 
samt för att reducera ledtider, frakt - och leveranskostnader 
etablerades produktion via en produktionspartner, Fongs 
Advanced Technology (Pte.) Ltd i Singapore samt licenstill-
verkning via en extern produktionspartner, Xinguo IT i Shang-
hai, Kina. Volymproduktion förväntas därför till stor del ske i 
Singapore och Kina. 

Personal

Antalet anställda i koncernen uppgick per 
den 31 december 2010 till 23 personer, varav 
14 personer arbetar inom C2SAT communica-
tions, 5 personer inom C2SAT Production och 
4 personer inom C2SAT Asia Pacific. 

De två tidigare anställda i C2SATs BSO i 
Kina, har enligt överenskommelse anställts av 
C2SATs licenspartner, Xinguo IT.   

C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd
Under 2009 etablerades C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, ett dot-
terbolag i Singapore. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försälj-
ningen, att bygga upp, koordinera och stödja ett nätverk av 
icke-exklusiva distributörer och service- och installationspart-
ners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore 
och Kina. 

C2SATs BSO i Shanghai, Kina
Under 2009 öppnade C2SAT, i samarbete med Exportrådet, 
ett representantkontor i Shanghai, ett så kallat Business Sup-
port Office (BSO), för att på plats stödja C2SATs licenspartner 
Xinguo ITs produktionsuppbyggnad. I takt med att lokal pro-
duktion och försäljning inletts kommer C2SAT att låta avveckla 
omfattningen av detta BSO. Tidigare personals anställning 
inom BSO har under 2010 övergått till Xinguo IT.

vÅr verKsAMHeT
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Xingou IT Ltd
I juni 2009 ingick C2SAT avtal med det Shanghaibaserade 
Xingou IT om licenstillverkning av C2SATs antennsystem i Kina. 
Xingou IT ansvarar även för marknadsföring, försäljning och 
service i Kina. Xingou IT utvecklar, designar och tillverkar tele-
kommunikationsprodukter och har idag över 200 anställda.

Fongs Advanced Technology (Pte.) Ltd
I september 2009 ingick C2SAT avtal om produktion av 
C2SATs antenner i Singapore. Den officiella invigningen 
skedde i oktober 2010. Fongs Advanced Technology (Pte.) Ltd 
bedriver idag tillverkning och montering av högteknologiska 
komponenter och enheter, främst inom medicinteknik. 

Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB
C2SAT holding äger 10,7 procent i Advanced Inertial Measure-
ment Systems Sweden AB, (AIMS). AIMS grundades 2004 och 
äger rättigheter till en avancerad teknik inom tröghetsmätning 
och tröghetsnavigering med så kallade MEMS-sensorer,  
(Micro-Electro-Mechanical-Systems). AIMS är beläget i  
Karlskoga.

WermTec Electronics AB
Intressebolaget WermTec grundades 2003 och bedrev tidi-
gare teknisk konsultverksamhet inom industriteknik. WermTec 
har sitt säte i Arvika.  Idag bedrivs ingen aktiv verksamhet i 
bolaget. C2SAT holding ägde tidigare 35 procent i WermTec 
men innehavet har efter räkenskapsperiodens slut avvecklats.  

vÅr verKsAMHeT
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vAd C2sAT erBjuder 
C2SATs antennsystem tillhör en kategori av satellitantenner 
som benämns Maritime VSAT Stabilised Antenna Systems. 
VSAT (Very Small Aperture Terminal) består av en stabiliserad 
robot, en parabol och ett ”feed” som pekas i riktning mot en 
satellit. 

För att kunna motivera en investering som integrerar farty-
gen i bolagets datanätverk via satellit är kravet att uppkopp-
lingen fungerar med samma tillförlitlighet som på land även 
under dynamiska sjöförhållanden. En uppköpare av maritim 
kommunikationslösning önskar oftast en helhetslösning och 
vänder sig därför till en telekomoperatör eller systeminte-
gratör som kan erbjuda en kommunikationslösning där både 
tillgänglighet, bandbredd och pris i förhållande till prestanda 
ingår.

C2SATs VSAT, med dess robusta och 4-axliga konstruktion, 
ingår i denna helhetslösning som en hårdvara. Genom att 
med hög precision låsa systemet mot en satellit kompenserar 
antennsystemet fartygets rörelser utan att tappa i signalkva-
litet. C2SAT har valt ut högkvalitativa elektriska komponenter 
med hög prestanda och lång livslängd. Ett stort antal tester 
utförs på varje tillverkad enhet för att säkerställa kvalitet. De 
lösningar som tillämpas är egenutvecklade och den robusta 
konstruktionen är tillverkad för att uppfylla både civila och 
militära standarder. C2SATs VSAT har en garantitid om tre år.

C2sAT 1.2M Ku ii
C2SAT 1.2m Ku II är standardmodellen utrustad med en 1,2 
meters parabol.  Antennsystemet levereras med radom.  
C2SAT 1.2m Ku II innehåller funktionalitet och egenskaper som 
fångar upp stora delar av de marknadskrav som växer fram i 
takt med att den marina VSAT marknaden utvecklas. Antennen 
hanterar till exempel automatiskt byte av satellit, fjärrövervak-
ning och fjärrunderhåll, Automatic Beam Switching (ABS). 

Reflektorlösningen är också speciellt utformad för att 
rymma både Cross pol och Co pol teknik för att skilja mellan 
sändnings- och mottagningsfrekvenser och radiomässigt ännu 
mer motståndskraftig mot störningar i utsatta marina miljöer. 
C2SAT 1.2m Ku II är standardanpassad för Ku-band, vars täck-
ningsområde via satellit främst används i kustområden men 
kan även modifieras till X-band.

C2sAT 2.4M C
C2SAT 2.4m C grundar sig på standardantennmodellen men 
är utrustad med en 2,4 meters parabol. C2SAT 2.4m C är stan-
dardanpassad för C-band och levereras med radom. Frekvens-
bandet C-band används mycket i Asien och i tropiska regioner. 
Många fartygsleder i dessa områden går nära ekvatorn, vilket 
gör C-bandsantennen konkurrenskraftig då den 4-axliga tek-
niken löser den så kallade zenitproblematiken. C-bandsanten-
nen har under hösten 2010 uppgraderats och dess prestanda, 
som nu är verifierad, uppfyller samtliga kunders krav.

C2sATs produktportfölj bygger på en standardiserad konstruktion  
där produkterna delar komponenter avseende mjukvara och hårdvara.  
detta bidrar till att reducera lagerhållning och förenkla produktionen, samtidigt  
som det förenklar service och underhåll för kunder och servicepartners. 

C2sAT 1.2M Ku ii 
C2sAT 1.2m Ku ii är stan-
dardmodellen utrustad 
med en 1,2 meters parabol.

standardanpassningen 
är mot Ku-band men kan 
även modifieras till X-band 
samt med en 2.4 meters 
parabol, till C-band.

Antennsystemet levere-
ras med radom.  

ProduKTer oCH TeKniK

C2sAT 2.4M C
C2sAT 2.4m C-band 
grundar sig på stan-
dardantennmodellens 
plattform men utrustas 
med en 2,4 meters 
parabol för anpassning 
mot C-band. 

Antennsystemet 
levereras med radom.  
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den MeKAnisKA designen
För att säkerställa antennsystemets tillförlitlighet använder 
C2SAT AC-servomotorer istället för DC-motorer som har di-
mensionerats för att vara kraftfulla nog att hantera obalanse-
rade axlar. Detta eliminerar behovet av axelbalansering vilket 
är en konkurrensfördel vid installation och service. Kraftöver-
föringen från motorerna till antennaxlarna, sker via kevlarrem-
mar som har lång livslängd, är friktionsoberoende och mycket 
lätta att byta ut vid behov. Den robusta konstruktionen på 
antennplattformen innebär visserligen en högre totalvikt än 
konkurrenternas men kompenseras med lägre service- och 
underhållskostnader då det räcker med en årlig inspektion för 
att upprätthålla systemet i gott skick. Ett kontinuerligt arbete 
pågår med att reducera totalvikten. 

En ytterligare fördel, jämfört med konkurrerande system, 
är den robusta tekniken, vilket innebär längre livslängd och 
minskad risk för haveri. En servicetekniker eller installatör har 
vid service och underhåll, via en lucka i C-bandsradomen och 
via radombotten i Ku-bandsradomen, alltid åtkomst till alla 
delar då radomen varken behöver lyftas bort eller hela syste-
met lyftas ned. Radomen skyddar alltid både utrustning och 
servicepersonal i alla väderlägen.  

ZeniTPArAdoXen
C2SATs parabol roterar runt sin egen axel med hög precision vil-
ket är en stor fördel framför allt då fartyg och oljeriggar befinner 
sig inom ett brett bälte kring ekvatorn. Det är ett känt problem 
att fartyg utrustade med stabiliserade 3-axliga antenner har 
svårt att upprätthålla satellitkommunikation runt ekvatorn, 30 
grader norr och 30 grader söder, då antennen måste rotera 180 
grader. Fenomenet benämns ”zenitparadoxen” och innebär att 
det, vid dynamiska förhållanden i området runt ekvatorn, krävs 
en kontinuerlig korrigering av axlarna när fartyget kränger fram 
och tillbaka. Vid sjögång måste därför alla parabolantenner 

kontinuerligt rotera för att anpassa signalens 
pekriktning. 

C2SATs VSAT klarar detta bättre än de 
befintliga 3-axliga systemen tack vare den 
4-axliga konstruktionen, där den fjärde 
axeln ger ett stabilare rörelsemönster. 
Pekriktningen, sköts av Azimuth-, Elevation- 
och Cross-levelaxlarna, och polarisationen 
sköts av Polarisationsaxeln. 

sTABiLiseringen
C2SATs VSAT har en patenterad design 
för den gyrostabiliserade antennen samt 
en programvara som innebär att systemet 
inte bara reagerar på millisekunder när en 
farkost rör sig, utan också i förväg räknar ut 
åt vilket håll parabolen skall riktas. Inbyggt 
i det stabiliserade antennsystemet finns en 

beräkningsalgoritm som kan förutsäga fartygets rörelsemöns-
ter. Var femtionde millisekund mäts hur fartyget rör sig och 
genom att använda de tre senaste mätningarna görs en förut-
sägelse hur fartyget kommer kränga, vilket gör att antennen 
alltid ligger steget före och därmed alltid bibehåller den höga 
precisionen och peknoggrannheten mot satelliten. 

De geostationära satelliter som förmedlar kommunikatio-
nen inom VSAT-segmentet ligger på en bana 36 000 kilometer 
ovanför ekvatorn. Det räcker därför med att parabolen på ett 
fartyg pekar några tiondels grader vid sidan om satelliten för 
att en signal sjunker eller att överföringshastigheten försäm-
ras. Detta kallas låg peknoggrannhet och innebär i praktiken 

ProduKTer oCH TeKniK

C2sATs vsAT Löser ProBLeMeT Med ZeniTPArAdoXen

3-axlar 4-axlar

Zenitpassproblem kan uppträda  
i ett brett bälte kring ekvatorn.

Inga zenitpassproblem.

Det unika med C2SATs produkter
• C2SATs produktsortiment är baserad på en 

modulär design, med samma programvara 
och användargränssnitt, vilket förenklar 
service och underhåll.

• Den robusta konstruktionen minskar  
behovet av underhåll, utökar livslängden 
och minskar kostnaden.

• Den 4-axliga konstruktionen löser proble-
met med Zenitparadoxen.

• C2SATs patenterade 4-axlade lösning ger 
en spårning och noggrannhet som garan-
terar optimal användning av bandbredden 
och en högre genomsnittlig överförings-
hastighet.
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att kunden betalar för en viss bandbredd men får en betydligt 
sämre förbindelse. För C2SATs antennsystem tar det endast 
upp till åtta sekunder för systemet att låsa sig mot en satellit 
vilket resulterar i en snabb återhämtning efter ett eventuellt 
kommunikationsbortfall. Dessutom blir övergången från en 
satellit till en annan mycket snabb. 

MjuKvArAn
Under 2010 har C2SATs antennsystems funktionalitet och dess 
kompabilitet med modemtillverkare utökats. Detta har resulte-
rat i att C2SATs VSAT, i början av 2011, bland annat har erhållit 
en så kallad ”OpenAMIP Qualification”, vilket innebär att 
mjukvaran nu är kompatibel med iDirect och även stöder ABS, 
vilket betyder att modemet automatiskt byter från en satellit 
till en annan då fartyget förflyttar sig mellan olika täcknings-
områden. 

C2SAT kan nu även, via iDirect och Uplogix, erbjuda fjärr-
övervakning av antennsystemet och därtill ansluten utrust-
ning. Samtliga produkter är även integrerade med SNMP 
vilket gör att C2SATs VSAT samarbetar med kundens befint-
liga infrastruktur utan krav på dyrbara investeringar. C2SATs 
antennsystem uppskattas således idag vara kompatibelt 
med närmare 90 procent av modemtillverkare till skillnad från 
knappt 50 procent vid ingången av 2009. Stöd för nya modem 
adderas successivt för att hålla en jämn takt med utvecklingen 
på modemmarknaden. 

Fartygsbesättningen kan även lokalt övervaka antennsys-
temet via ett användarvänligt webbgränssnitt, Graphical User 
Interface (GUI ), från valfri dator i nätverket. Användaren kan 
övervaka systemets status, ändra konfiguration och ladda ner 
driftparametrar för analys och felsökning vid behov.

CerTiFiering
C2SAT har under året fortsatt det omfattande arbetet att 
uppnå så kallad ”Type Approval”, vilket innebär att inte bara 
antennsystemet, utan även tillverknings- och kvalitetssäkrings-
processer, verifieras så att individuella terminaler automatiskt 
erhåller sändningstillstånd. C2SAT arbetar därför intensivt 
med en certifieringsprocess där C2SAT eftersträvar att erhålla 
en GVF certifiering. GVF, Global VSAT Forum, där samtliga 
större satellitoperatörer är medlemmar och enas om en 
gemensamma standarder. Ett antennsystem som är GVF cer-
tifierat erhåller därför automatiskt samtliga certifieringar som 
till exempel Eutelsat, Intelsat, Asiasat etc. C2SAT överväger 
också att tillsammans med en lokal aktör genomföra ANATEL 
certifiering, ett krav för att få verka i Brasilien.

FrAMTiden
C2SAT har under 2010 uppgraderat den tekniska prestandan 
och genomförda tester med SpeedCast i HongKong, en av 
Sydostasiens ledande operatörer, visar att produkternas 
prestanda nu är verifierade och uppfyller samtliga existerande 
och potentiella kunders krav. Nu intensifieras arbetet med det 
formella certifieringsarbetet och denna process förväntas vara 
slutförd innan juni månad 2011. Efter uppgradering av pågåen-
de ”Proof of Concept” installationer har C2SAT under januari 
2011 genomfört positiva tester med bland annat SingTel.

C2SAT arbetar kontinuerligt med att utveckla och bredda 
sin produktportfölj samt addera ny funktionalitet till befintliga 
produkter.

C2SAT har under 2010  
uppgraderat den tekniska  
prestandan och genomförda 
tester visar att produkterna  
nu är verifierade.

Azimuth (X) elevation (Y) Cross Level (Z) Polarisation (P)
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vsAT MArKnAden

vsAT MArKnAden

BAKgrund
Under många år har kommunikation till havs dominerats av 
Inmarsats L-bandtjänst som, från starten 1979 till slutet av 
2009, vuxit till drygt 211 000 installationer. Inmarsat äger egna 

geostationära L-bandsatelliter och kan därför erbjuda egna 
kommunikationslösningar med global täckning som till exem-
pel Fleet Broadband. Ett annat företag som också erbjuder 
kommunikationslösning via L-bandet är Iridium. Efter Iridiums 
rekonstruktion under 2001 har bolaget haft en stadig tillväxt 
och tillhandahåller nu service till över 200 000 abonnenter. I 
början av 2008 introducerade Iridium sitt senaste maritima 
produkterbjudande, OpenPort. 

Skillnaden mellan Inmarsat och Iridiums L-bandserbjudan-
den och en kommunikationslösning via VSAT är att Iridium och 
Inmarsats prissättningsmodeller baseras på pris per tidsenhet 
eller kapacitet. VSAT-tekniken erbjuder högre kapacitet och 
istället för att betala en avgift för uppkoppling eller data-
överföring, tillhandahåller operatörerna ett kostnadseffektivt 
alternativ med en fast månadsavgift. Detta har visat sig attrak-
tivt för de användare som kräver högre hastigheter och större 
dataöverföring per månad. 

Det var i mitten av 1990-talet som Inmarsats och Iridiums 
dominans på den maritima marknaden gjorde att man, främst 
inom olje- och gasindustrin, började se till andra alternativ i ett 
försök att erhålla höjd datahastighet mot en mer överkomlig 

strategin att bearbeta nya aktörer som gör sitt inträde på den maritima  
vsAT marknaden börjar ge effekt. idag utvärderar flera operatörer, främst  
i sydostasien, C2sATs antenner för att på sikt kunna erbjuda dessa i sina  
systemleveranser. 

2006 2008 2009
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Nya Efterfrågan Utbyte (ersättning)Nya installationer

Källa: Comsys

2007 2010 2011 2012 2013 2014

Antal vsAT

År



C2sAT   15

vsAT MArKnAden

kostnad. Denna efterfrågan växte snabbt till andra segment, 
i synnerhet kryssningsfartyg och kommersiell färjetrafik, som 
här såg en möjlighet att sälja en rad kommunikationstjänster 
till sina passagerare. Intresset att ersätta en dyr Inmarsat-tjänst 
med en kommunikationslösning baserad på satellitkommu-
nikation via bredband har fortsatt att öka dramatiskt under 
2000-talet. Samtidigt har antalet VSAT-leverantörer också ökat 
från cirka 10 för några år sedan till över 100 idag. 

sTArK TiLLväXT
Under de senaste 5 åren har efter-
frågan på datatjänster och överfö-
ring av digital information ökat dra-
matiskt. Detta gäller till exempel kommunikation 
mellan huvudkontoren på land och olika marina 
applikationer som fartyg, oljeplattformar samt i 
militära sammanhang mellan landbaserade och 
marina stridsenheter. Som ett resultat har därför användning av 
kommunikationslösningar baserade på VSAT snabbt expande-
rat. Även under tuffa ekonomiska år för den maritima industrin 
överlag har användningen av VSAT växt i avsevärd takt. Industri-
standarden Inmarsat och Iridium kommer även fortsättningsvis 
att vara den dominerande standarden på marknaden. Begräns-
ningarna i bandbredd kommer dock att bli tydligare i framtiden, 
varför VSAT-teknologin sannolikt kommer att öka i takt med att 
behovet av snabbare kommunikation växer. För några år sedan 
stod besättningens trivsel för ca 80-90 procent av orsakerna till 
att man installerade en VSAT. Detta har idag ändrats till cirka 50-
60 procent då det finns en växande trend att bredband är mer än 
”bara bra att ha”, det är faktiskt en nödvändighet. 

Ersättningsmarknaden, som ersätter uttjänta VSAT-an-
tenner mot nya, är också en allt viktigare marknad för C2SAT. 
Under 2010 installerades det totalt cirka 3 000 antenner varav 
2 600 utgjordes av nya installationer och cirka 400 av utbyte av 
äldre installationer. Den växande utbytesmarknaden beräknas 
uppgå till närmare 20 procent av den totala efterfrågan på 
VSAT under 2011. Detta beräknat på en livslängd om cirka fem 
år för en standard VSAT. Enligt det brittiska analytikerföretaget 
Comsys, var ökningen av VSAT-installationer 31 procent under 

Marknadstrender att beakta
• Prissänkningar

• Mindre och lättare antenner

• Kombinerade frekvensbandslösningar och 
förbättrade funktioneliteter

• Service & Installation

• Kortare ledtider

• Utbytesmarknaden ökar 
(utbyte av uttjänta VSAT-antenner)

2008 och 22 procent under 2009. Den positiva trenden förvän-
tas hålla i sig då det finns en tillgänglig marknad om ca 35 000 
maritima applikationer de närmaste åren. Med totalt ca 10 000 
VSAT-installationer fram till och med 2010 är penetreringen på 
den tillgängliga marknaden endast ca 25 procent. 

disTriBuTörer
Under 2010 har C2SAT tecknat ett antal strategiskt viktiga distri-
butionsavtal med både telekomoperatörer, systemintegratörer 
samt service- och installationspartners. Den typiska kunden för 
C2SAT är inte, som kan tros, fartygsägaren, utan en telekomo-
peratör eller en systemintegratör som säljer en abonnemangs-
baserad kommunikationstjänst till fartygsägaren. En helhetslös-
ning där C2SATs VSAT-antenn ingår som en del i värdekedjan. 
Vanligast är att fartygsägaren betalar en fast månadsavgift 
baserat på en abonnemangsperiod om tre till fem år. 

Strategin att bearbeta nya aktörer som gör sitt inträde på 
den maritima VSAT marknaden börjar ge effekt. Idag utvär-
derar flera operatörer, främst i Sydostasien, C2SATs antenner 
för att på sikt kunna erbjuda dessa i sina systemleveranser. 
C2SATs partners finns nu representerade över nästan hela 

världen. Några av dessa partners 
är Orange (France Telecoms mest 
kända varumärke), Profen Inc i Tur-
kiet och Radio Holland.

Kostnaden för en reparation 
ombord på ett fartyg i en avlägsen 
hamn eller en rigg i mitten av ett 
oljefält kan bli kostsamma. Slutkun-
der är därför försiktiga när ny teknik 

erbjuds och kan vara ovilliga att ta onödiga risker. Trots ett 
visst motstånd ses ett stort behov av alternativa leverantörer 
och viljan att testa nya system. 

Det nätverk av utbildade återförsäljare, installatörer, tekni-
ker och operatörer som inrättats under det senaste decenniet 
är därför till stor fördel för VSAT-marknadens framtid.

Under 2010 installerades 
totalt cirka 3000 VSAT varav 
2600 utgjordes av nya instal-
lationer och 400 av utbyte  
av äldre installationer.  

geogrAFisK disTriBuTion Av vsAT- 
insTALLATioner TiLL oCH Med 2010

Europa  60%
Nordamerika 21%
Asien Pacific 11%
Sydamerika 5%
Afrika 2%
Mellanöstern 1%

Källa: Comsys
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Ett företag som dragit full nytta av denna möjlighet är Ship 
Equip. Företaget har växt ovanligt snabbt på bara några år 
genom att erbjuda en VSAT-helhetslösning inklusive global 
service. Ship Equip baserar sin kommunikationslösning på 
en mindre Ku-bandsantenn och har idag utrustat mer än 900 
fartyg på relativt kort tid. Den maritima VSAT-marknaden styrs 
av några få systemoperatörer; Vizada/Marlink 17,6 procent, 
ShipEquip 11 procent, MTN 7,5 procent, KVH 5,4 procent, 
Elektrikom 4,9 procent, Intelsat 3,4 procent, Eutelsat 3,1 pro-
cent och Radio Holland 3 procent.

vsAT-LeverAnTörer
Antennmarknaden för VSAT domineras av ett fåtal större leve-
rantörer. De mest betydande är amerikanska SeaTel Inc. med 
cirka 53 procent av marknaden och israeliska Orbit Technology 
Group Ltd. med cirka 13 procent. 

SeaTel grundades 1978 och anses idag vara den största 
tillverkaren av marina stabiliserade antennsystem med ett glo-
balt service- och installationsnätverk. SeaTels maritima VSAT, 
lanserades i slutet av 1990-talet och dominerades i början av 
större reflektorstorlekar på 3,6 meter men under 2000-talets 
mitt har produktportföljen utökats med mindre modeller som 
till exempel SeaTel 4010 och SeaTel 5010 som lanserades un-
der 2010. Idag rymmer SeaTels produktportfölj antennstorle-
kar från 0,6 meter och bland produkterna finns även, så kallade 
TVRO, (TV Recieve Only).

Orbit grundades år 1950 och anses vara den näst största 

tillverkaren av satellitkommunikationssystem, där deras 
maritima VSAT-antenner lanserades i början av 2000-talet. Pro-
duktportföljen dominerades initialt av större C-bandsantenner 
på 2,8 meter men den stora försäljningen kom med de mindre 
modellerna i serien Orsat AL-7103. Orbit har på cirka tio år 
lyckats etablera en stor marknadsandel och penetrerat SeaTels 
dominans, främst inom det militära segmentet. 

De flesta andra konkurrenter är från Sydostasien och 
marknadsför antenner baserade på samma 3-axliga tekniska 
lösning som SeaTels och där det främsta konkurrensmedlet är 
pris. Ett sådant exempel är KNS Inc från Sydkorea, som idag 
har cirka 13 procent av marknaden. KNS är ibland även känt 

C2SAT distribuerar sina produkter via etablerade distributörer och leverantörer av marina 
kommunikationslösningar. C2SATs distributörer har sina kontor i följande länder:

vsAT MArKnAden

• Argentina
• Brasilien
• Chile
• dubai (Förenade 
 Arabemiraten)
• Filippinerna
• Frankrike
• indonesien
• Kanada
• Kina (Hong Kong)
• Kroatien
• Libanon
• Luxemburg
• Malaysia
• nederländska Antillerna 
• norge
• Panama
• singapore
• spanien
• sydafrika
• sydkorea
• Trinidad & Tobago
• Turkiet
• vietnam

MArKnAdsAndeLAr vsAT

SeaTel  53%
Orbit 13%
KNS 13%
KVH 5%
Schumberger 4%
Intellian 4%
C2SAT 2%
Övriga 6%

Källa: Comsys

Fishing  9,1%
Super/Mega Yachts 14,7%
Mass Sail Yachts 30%
Inland 4,9%
Ferries 0,8%
O & G Maritime 1,9%
Military/Govt 5,1%
Commercial 33,4%

Källa: Comsys

Antennmarknaden för vsAT domineras fortfarande av ett fåtal större  
leverantörer. seaTel har idag ca 53 procent av marknaden mot ca 73 pro-
cent av marknaden för tre år sedan.

Källa: Comsys
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som Azimuth Unlimited, det amerikanska marknadsbolaget. 
Produkterna, i serien SuperTrack, utvecklades ursprungligen i 
samarbete med Korea Telecom för den koreanska marinen.

KVH Industries är tillverkare av VSAT och erbjuder också 
en helintegrerad lösning i konkurrens med operatörer. KVHs 
produkt, TracPhone V7 med mini-VSAT Broadband service och 
med stöd av KVHs Inmarsat FleetBroadband, lanserades för 
den kommersiella marknaden i slutet av 2007. KVH har idag 
cirka 5 procent av marknaden. 

Det finns även vissa nischade tillverkare som amerikanska 
Schlumberger, med fokus på offshoresektorn. Schlumberger 
grundades redan 1926 och i produktportföljen ingår  
SpaceTrack VSAT. Schlumbergers operativa del ”Global 
Connectivity Services (GCS)” köptes i november 2010 upp 
av Harris Corporation, som bland annat äger dotterbolaget 
CapRock. Totalt har Schlumberger cirka 4 procents marknads-
andel.  

Intellian Technologies, ursprungligen från Sydkorea och nu 
även med kontor, utvecklingsavdelning och fabrik i USA, har 
som både SeaTel och Orbit bakgrund från TVRO, men har på 
bara några få år utvecklat en rad mindre Ku-bandsantenner 
från 0,6 meter till 1,25 meter. Det finns även en 2,4 meters C-
bandsantenn under utveckling. Intellian har en marknadsandel 
om ca 4 procent.

C2SAT hade totalt 37 VSAT-installationer under 2010 vilket 
innebär en marknadsandel om ca 2 procent. Målet är att bli 
en av de tre största globala VSAT-leverantörerna inom de 
närmaste åren. 

oLiKA FreKvensBAnd
Satellitkommunikation sker i olika frekvensband som tilldelas 
av Internationella Teleunionen (ITU). ITU är ett specialorgan 
inom Förenta Nationerna (FN), grundat i Paris 1865 med syfte 
att skapa enhetliga regler för den tekniska samordningen av 
olika utrustningar som kommunicerar med varandra. Idag 
samverkar 191 länder inom ITU. 

De olika frekvensområden som är vanligast förekommande 
idag bland de befintliga kommersiella tjänsterna är det lägre 
L-bandet. L-band använd främst av Inmarsat och Iridium och 
kännetecknas av låg överföringshastighet samt begränsad 
kapacitet. L-band har idag dock den bästa globala täckningen. 
Nästa frekvensband på skalan är S-, samt X-band som båda 
återfinns främst inom militära sammanhang. Vidare finns 
C-band, som idag främst används på marina applikationer 
trafikerande i tropiska regioner. Tidigare fanns enbart C-band 
som alternativ i dessa regioner men nu kan här även erbjudas 
Ku-band, en kraftfull och kostnadseffektiv förbindelse. Nästa 
steg uppåt på frekvensskalan är Ka-bandet som idag mest 
används i militära sammanhang och erbjuder lokal täckning 
över landområden. Eftersom behovet av bredband ökar och 
de lägre frekvenserna inte längre har utrymmeskapacitet kan 
Ka-bandet erbjuda ytterligare frekvensutrymme. Det finns 
dock en nackdel med Ka-bandet då ju högre upp i skalan ett 
frekvensområde ligger desto mer väderkänsligt blir det.  

C2SATs VSAT är kompatibla med standarden Ku- och C-band 
men har även för kunds räkning utrustats för X-, samt S-band.

vsAT MArKnAden
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AKTien oCH ägArnA

AKTiens uTveCKLing TiLL 2010-12-31

År Firma Händelse Aktier Nom.värde Aktiekapital

2005 C2sAT holding AB Konvertering    134 812 500 0,13 16 900 000

2005 C2sAT holding AB Konvertering 134 812 500 0,13                   17 525 625

2006 C2sAT holding AB Konvertering 157 759 832 0,13 20 508 778

2007 C2sAT holding AB nyemission 236 639 748 0,13 30 763 167

2008 C2sAT holding AB 236 639 748 0,13 30 763 167

2009 C2sAT holding AB nyemission 354 959 622 0,13 46 144 751

2009 C2sAT holding AB Teckningsoptioner 467 248 560 0,13 60 742 313

2010 C2sAT holding AB nyemission 622 998 080 0,13 80 989 750

vid årets slut fanns 622 998 080 C2sAT-aktier fördelade på 4624 aktieägare  
varav 4455 var registrerade i sverige. C2sATs aktie handlas på ngM equity  
och Burgundy under kortnamnet C2sT B. varje aktie berättigar till en (1) röst  
på bolagsstämman. 

HAndeLsPLATser
C2SAT aktien är noterad på NGM Equity och handlas sedan  
oktober 2001 på NGM Equity och sedan februari 2010 även på 
Burgundy. 

Nordic Growth Market
Nordic Growth market, NGM,  är en reglerad marknad som 
står under Finansinspektionens tillsyn. NGM erbjuder notering 
och aktiehandel på NGM Equity, Nordic MTF samt derivat-
handel på Nordic Derivatives, NDX. NGM-Börsen vänder sig i 
första hand till mindre och medelstora nordiska tillväxtbolag, 
men NGM har också erfarenhet av att notera större bolag och 
av att hantera parallellnoteringar på till exempel NASDAQ-
NGM eller Oslo Börsen. NGM-noterade bolagen har också 
tillgång till ett brett serviceutbud inom informationsområdet 
genom nyhetstjänsten NG News. Handeln av C2SATs aktie i 

NGM Equity sker i det elektroniska handelssystem Elasticia. 
Aktien handlas under kortnamnet C2ST B och har ISIN-kod 
SE0000419152. En handelspost motsvarar 5 000 aktier. 

Burgundy
Burgundy AB är en börs som står under Finansinspektionens 
tillsyn. Burgundy AB driver en MTF (handelsplattform) för han-
del med nordiska värdepapper som primärt är upptagna till 
handel på marknadsplatser som drivs av till exempel NASDAQ 
OMX, Oslo Börs och NGM. Burgundy driver också en reglerad 
marknad där warranter, certifikat, ETFer och strukturerade 
produkter tas upp till handel på uppdrag av utgivaren av in-
strumentet. C2SATs aktie har erbjudits för handel på Burgun-
dys MTF sedan den 12 februari 2010. Handeln sker i det elek-
troniska handelssystemet TRADExpress. Aktien handlas under 
kortnamnet C2SAT B_SEK och har ISIN-kod SE0000419152.  
En handelspost motsvarar 1 aktie.

de sTörsTA ägArLändernA – sorTerAT eFTer AnTALeT  
AKTier Per LAnd Per den 31 deC 2010 
(enLigT euroCLeAr AB) 

Land Antal aktier Procent 

sverige 478 800 999 76,85 

storbritannien 52 542 907 8,43 

schweiz 36 623 518 5,88 

Luxemburg 28 053 215 4,50 

danmark 13 171 138 2,11 

Cypern 3 750 765  0,60

spanien 3 142 787 0,51 

irland 2 930 912 0,48 

Frankrike 1 691 999 0,27 

övriga länder 2  289 840 0,37

Totalt 622 998 080 100,00

AKTien oCH ägArnA
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de sTörsTA AKTieägArnA Per den 31 deC 2010 
(enLigT euroCLeAr AB) 

Ägare Antal aktier Procent

jP Morgan Bank 48 611 601 7,80

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 43 973 276 7,08

siX sis Ag 30 045 833 4,82

gästrike invest AB 28 113 333 4,51

nordnet Pensionsförsäkring AB 25 908 027 4,16

robur Försäkring 22 666 618 3,64

swedbank Luxembourg s.A. 20 330 653 3,26

Förvaltningsaktiebolaget Laxoptimism 16 700 000 2,68

union Bank of switzerland 12 239 333 1,96

Hevonen invest AB 9 970  000 1,60

övriga 364 391 576 58,49

Totalt 622 998 080 100,00

FördeLning Av ägAndeT i C2sAT Per den 31 deC 2010 
(enLigT euroCLeAr AB)  

Klass
Antal  

aktieägare
Antal  
aktier Innehav i %

1 – 500 526 131 096 0,02

501 – 1 000 356  291 858    0,05

1 001 – 2 000 409  677 386    0,11

2 001 – 5 000 591  2 093 268    0,34

5 001 – 10 000 615  4 676 659 0,75

10 001 – 20 000 578  8 823 878    1,42

20 001 – 50 000 609  20 435 875    3,28

50 001 – 100 000 365  27 385 741    4,40

100 001 – 500 000 436  101 785 451 16,34

500 001 – 1 000 000 70  51 696 065    8,30

1 000 001 – 5 000 000 53 109 927 604 17,64

5 000 001 – 10 000 000 7 46 482 523 7,46

10 000 001 – 9 248 590 676 39,90

Totalt 4 624 622 998 080 100,00

eMissioner genoMFördA under 2010
C2SAT har under perioden 7 juni 2010 till den 23 juni 2010 
genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets 
aktieägare. Emissionen tecknades till cirka 60,1 procent. 
Resterande aktier, motsvarande cirka 39,9 procent, tecknades 
genom emissionsgaranti. Emissionen blev därmed fulltecknad 
och tillförde C2SAT cirka 38,9 MSEK före emissionskostnader.

Antalet aktier i C2SAT ökade genom nyemissionen med 
155 749 520 aktier, motsvarande en utspädning om 25 procent, 
och uppgår nu till 622 998 080 aktier. Aktiekapitalet ökade till 
totalt 80 989 750 SEK.

Aktieägare i C2SAT erhöll en (1) teckningsrätt för vardera, 
på avstämningsdagen, innehavd aktie. Det krävdes tre (3) 
teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen 
uppgick till 0,25 kr per aktie.

LiKvidiTeTsgArAnTi
C2SAT har per den 2 mars 2009 träffat avtal med Mangold 
Fondkommission om att agera likviditetsgarant för att främja 
en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan 
köp- och säljkurs i den löpande handeln. Enligt avtalet skall 
Mangold Fondkommission säkerställa en spread mellan köp- 
och säljkurs om maximalt fyra procent. På köp- och säljsidan 
skall Mangold Fondkommission säkerställa en volym motsva-
rande fyra handelsposter.

KursuTveCKLing
Diagrammet på sid 20 visar den totala kursutvecklingen för 
C2SATs aktie sedan den 4 januari 2010 för NGM och Burgundy. 
Sista betalkurs den 30 december 2010 var 0,10 SEK vilket ger 
ett börsvärde om 62,3 MSEK. Under perioden från och med 
den 4 januari till och med den 30 december 2010 omsattes 
totalt 290,3 miljoner C2SAT-aktier till ett värde av 71,6 MSEK. 

Per handelsplats omsattes, under perioden 4 januari till och 
med den 30 december 2010, totalt 188,2 miljoner C2SAT-aktier 
på NGM Equity till ett värde av 58,5 MSEK. Högst betalt: 0,74 
SEK och lägst betalt: 0,06 SEK. 

På Burgundy omsattes, under perioden 20 maj till och med 
30 december 2010, totalt 102,0 miljoner C2SAT-aktier till ett 
värde av 13,1 MSEK. Högst betalt: 0,32 SEK och lägst betalt: 
0,05 SEK.
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riKTAd KonverTiBeLeMission
För att säkerställa C2SATs förmåga att fortsatt framgångsrikt 
bearbeta marknaden med samma intensitet som tidigare har 
C2SAT, med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll 
vid senaste ordinarie bolagsstämma, genomfört en riktad 
emission av konvertibler till Gestrike Invest AB och Hevonen 
Invest AB. Detta då en betydande del av bolagets kapital 
tillfälligt bundits i varulager som resultat av att utleveranser 
och försäljning av C-bandsantenner stoppades under del av 
tredje- och fjärde kvartalet 2010, i avvaktan på att nödvändig 
uppgradering verifierats och implementerats i produktionen. 
Uppgradering, implementering och verifiering slutfördes i 
början av december 2010. 

C2SAT har därför den 14 januari 2011 ingått ett avtal om en 
möjlig total konvertibelvolym om maximalt 20,75 MSEK, förde-
lat på 5 inbetalningar. Det första konvertibellånet har tecknats 
och inbetalats om totalt 7,25 MSEK. Investerarna har även möj-
lighet att per den 15 april teckna och inbetala ytterligare 3,5 
MSEK samt ytterligare 5 MSEK plus 5 MSEK med inbetalningar 
den 15 september respektive 15 oktober 2011.   
Fullföljandet av de senare inbetalningarna är villkorade av att 
vissa kommersiella förutsättningar infrias.

Konvertibellånen löper över 24 månader till 10 procents 
ränta och konverteringskursen har fastslagits till 0,13 SEK per 
aktie. Konverteringskursen har satts till 120 procent av den 
volymviktade genomsnittskursen under de 20 närmaste före-
gåender handelsdagarna.

Vidare har C2SAT per den 11 april 2011 ingått avtal om möj-
lighet till ytterligare konvertibel om maximalt 5 MSEK plus 10 
MSEK varav 5 MSEK tecknats och inbetalats . Konvertibellånet 
löper över 36 månader med motsvarande villkor som övrigt 
konvertibellån. 

FinAnsieLL KALender 
delårsrapport januari-mars presenteras den 5 maj 2011. •	

Årsstämma den 5 maj 2011. •	

delårsrapport januari-juni presenteras den 30 aug 2011.•	

delårsrapport januari-september presenteras den 29 nov •	
2011.  

Bokslutskommuniké 2011 presenteras den 23 feb 2012. •	
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nYCKeLTAL

nYCKeLTAL För KonCernen

2010 2009 2008 2007 2006

Marginaler

rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg

vinstmarginal, % neg neg neg neg neg

Avkastning

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg

Kapitalstruktur

sysselsatt kapital, tkr 73 629 82 692 58 964  78 161     61 425    

eget kapital, tkr 58 502 73 461 40 333  76 455     56 481    

räntebärande nettoskuld, tkr –15 126 –556 –17 789 –8 134    –1 905    

räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg neg

Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,28 0,16 0,09 0,11 0,20

nettoskuldsättningsgrad, % –0,26 –0,01 –0,44 –10,64    –3,00

soliditet, % 61 82 52  83    66

Balansomslutning, tkr 96 521 88 413 78 215  91 996     85 609    

Antal aktier vid periodens slut, st 622 998 080 467 248 560 236 639 748  236 639 748     157 759 832    

genomsnittligt antal aktier, st 519 165 067 351 944 154 236 639 748  207 759 758     146 286 166    

Investeringar

Anläggningstillgångar, tkr 63 215 58 495 57 878  65 522     71 613    

Data per aktie

eget kapital per aktie, kr 0,09 0,16 0,17  0,32    0,36

resultat per aktie, kr –0,09 –0,14 –0,15 –0,10    –0,21

utdelning, kr - - - - -

Aktiekurs vid periodens slut, kr 0,10 0,36 0,37 2,75 2,15

Aktiekurs/eget kapital, ggr 1,06 2,25 2,17 8,51 5,97

P/e-tal, ggr neg neg neg neg neg

Medarbetare

Medeltal anställda, st 23 17 9 14 23
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MArginALer

Rörelsemarginal, %
rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %
resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

ränTABiLiTeT

Avkastning på sysselsatt kapital, %
rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av ge-
nomsnittligt sysselsatt kapital. genomsnittligt sysselsatt 
kapital har beräknats som ingående plus utgående sys-
selsatt kapital dividerat med två.

Avkastning på eget kapital, %
nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 
genom snittligt eget kapital har beräknats som ingående 
plus utgående eget kapital dividerat med två.

KAPiTALsTruKTur

Sysselsatt kapital, tkr
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder och avsättningar.

Eget kapital, tkr
eget kapital vid periodens slut.

Räntebärande nettoskuld, tkr
räntebärande skulder med avdrag för likvida medel  
vid periodens slut.

Skuldsättningsgrad, ggr
räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Räntetäckningsgrad, ggr
resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader  
dividerat med  finansiella kostnader.

Soliditet, %
eget kapital inklusive minoritet i procent av balans-
omslutningen.

Nettoskuldsättningsgrad
räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital.

Kapitalomsättningshastighet
Årets fakturering dividerat med sysselsatt kapital. 

 

MedArBeTAre

Antal anställda, st
Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid  
periodens slut.

Genomsnittligt antal anställda, st
genomsnittligt antal anställda beräknad utifrån  
arbetad heltid under perioden.

dATA Per AKTie

Antal aktier, st
Antal utstående aktier vid periodens slut.

Resultat per aktie, kr
resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt  
antal aktier för perioden.

Eget kapital per aktie, kr
eget kapital vid periodens slut dividerat med antal  
aktier vid periodens slut.

P/E-tal, ggr
Aktiekurs dividerat med resultat per aktie.

Aktiekurs/Eget kapital per aktie, ggr
Teckningskurs dividerat med eget kapital per aktie  
vid periodens slut.

FinAnsieLLA deFiniTioner

deFiniTioner
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BrAnsCHdeFiniTioner

BrAnsCHdeFiniTioner

TeKnisK ordLisTA 

ABS
Automatic Beam switching

ACU
Antenna Control unit 

CO POL / CROSS POL
Co pol: TX och rX på samma polarisation 
Cross pol: TX och rX på olika polarisation

GUI
graphical user interface, Användargränssnitt

IMU
inertial Measurement unit

RF
radio Frequence

SNMP 
simple network Management Protocol

VSAT
very small Aperture Terminal

OLIKA FREKVENSBAND

1–2 gHz L - band

2–4 gHz s - band

4–8 gHz C - band

8–12 gHz X - band

12–18 gHz Ku - band

18–26,5 gHz K - band

26,5–40 gHz Ka - band

genereLL ordLisTA

BSO
Business Support Office, Representationskontor 

COMSYS
Comsys Telecommunications Consultants,  
Marknadsanalysföretag inom vsAT-industrin 

GVF
global vsAT Forum, en oberoende och icke vinstdrivande 
organisation med globalt ansvarsområde inom vsAT-
industrin.  
Forumet representerar och främjar teknik och tjänster som 
stöder vsAT-lösningar samt koordinerar olika certifierings-
processer. 

ITU
internationella Teleunionen 

POC
Proof of Concept, Testinstallationer för godkännande 
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sTYreLse

Jan Alvén, Styrelseledamot
Ledamot sedan 2008. Född 1942
jan har en ingenjörsutbildning och en teknisk bakgrund. jan är entreprenör och grundare av ett antal egna 
industriföretag i sverige samt har även mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom hydraulik, teknik-, 
och processutveckling i svenska industriföretag. jan har varit verksam som teknisk direktör i dacke PCM (Hexa-
gon Automation AB) samt var tidigare styrelseledamot i dacke PMC Qingdao i Kina och PMC Technology As 
i danmark. För närvarande är jan styrelseledamot i östhammar industrihydraulik öi AB och styrelseledamot i 
Morphic Technology AB.  
Aktieinnehav: 0 aktier

Sigrun Hjelmqvist, Styrelseordförande
ordförande sedan 2010. Född 1956 
sigrun innehar en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i stockholm och har gedigen erfaren-
het av såväl produktion som finansiering med en bakgrund som verkställande direktör för ericsson Components 
AB och därefter som partner i riskkapitalbolaget Brainheart Capital AB. sigrun har omfattande tidigare styrelse-
erfarenhet från större noterade bolag såsom sandvik AB, svenska Handelsbanken och e.o.n. sverige AB. idag 
består sigruns arbetsuppgifter av styrelseuppdrag i en mängd svenska och internationella bolag, däribland 
Comhem AB, Fingerprint cards, ALMi invest stockholm AB samt Bluetest AB. 
Aktieinnehav: 0 aktier

Carl-Otto Dahlberg, Styrelseledamot
Ledamot sedan 2008. Född 1949 
Carl-otto är utbildad civilingenjör i skeppsbyggnadsteknik från Chalmers i göteborg samt utbildad vid 
Handelshögskolan i stockholm. Carl-otto har varit verksam hos Kockums skeppsvarv och ingick i Kihlbergs 
gruppens rederi som skeppsbyggare och inom skeppsmäkleri. Carl-otto har även varit verksam som verkstäl-
lande direktör för stena roro AB i 16 år. idag arbetar Carl-otto med diverse konsultuppdrag via Carlship AB, 
företrädesvis i rederibranschen. Carl-otto är även partner i imperial shipping Ltd och för närvarande styrelse-
ledamot i bland annat gothenburg Chartering AB.
Aktieinnehav: 0 aktier

Jan-Axel Näsman, Styrelseledamot
Ledamot sedan 2009. Född 1948
jan Axel är utbildad ekonom och har varit verksam som vd i Länsförsäkringar gävleborg i 17 år. de senaste åtta 
åren är jan Axel verksam som ordförande i gestrike invest där han tillika är delägare. jan Axel har därutöver 
en lång erfarenhet av styrelseuppdrag från ett trettiotal bolag, som bland annat ordförande i ALMAB AB, CnF 
invest AB, gävle Containerterminal AB och norrsundets industrifastigheter.  
Aktieinnehav: 37 908 198 aktier

Olof Stjernberg, Styrelseledamot
Ledamot sedan 2010. Född 1948
olof har en fil. kand. i ekonomi från uppsala och har en omfattand kompetens av finansieringsfrågor som tidi-
gare verkställande direktör för Wasa Kredit. olof har tidigare varit vice ordförande i Finansbolagens Förening 
och har idag uppdrag som ordförande i Kalogi AB och ledamot i bland ÅAC Mictrotec AB.
Aktieinnehav: 0 aktier

sTYreLse
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Ledning

Fredrik Nygren, VD C2SAT koncernen 
Född 1966
Fredrik innehar en Fil kand. examen i ekonomi från Lunds universitet och har tidigare varit verksam som  
finansiell analytiker, bland annat som senior nordisk Analyschef inom enskilda securities. Fredrik har  
också varit verksam som extern vd för svithoid Tankers AB (publ). Fredrik är för närvarande styrelseledamot  
i Consilium och Twinblade Technologies Holding sweden. 
Aktieinnehav: 905 100 aktier

Lars Davås, Finanschef C2SAT koncernen
Född 1971
Lars är diplomerad civilekonom från Handelshögskolan vid göteborgs universitet samt studerat i usA.  
Lars har tidigare innehaft olika befattningar som bland annat group Business Controller på essneT AB, 
Finanschef inom ACei AB och som ekonomichef för Teqnion koncernen. 
Aktieinnehav: 1 000 000 aktier

Ulf Sundqvist, Försäljningschef
Född 1957
ulf innehar en ekonomiexamen från umeå universitet och har tidigare  innehaft olika befattningar inom  
försäljning och marknadsföring för svenska export företag, bland annat för ericsson. närmast kommer  
ulf från en befattning som vd för Bet iT sweden AB.
Aktieinnehav: 1 300 000 aktier

Jan Otterling, Teknisk chef 
Född 1964
jan innehar en Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings universitet.  
jan har tidigare innehaft olika befattningar inom telekommunikationsindustrin med mer än 15 års  
erfarenhet som Produktchef från olika företag, som bland annat för eriksson AB.
Aktieinnehav: 0 aktier

Ledning
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styrelsen och den verkställande direktören för 

c2sat holding aB (publ) 556536-0954 med säte 

i stockholm avger härmed års- och koncernredo-

visning för verksamhetsåret 2010. 

Verksamhet
c2sat holding aB (publ), bedriver genom sina 

dotterbolag, c2sat communications aB, solna, 

c2sat Production aB, söderhamn, samt c2sat 

asia Pacific (Pte.) Ltd, singapore, utveckling, 

tillverkning och försäljning av stabiliserade an-

tennsystem för bredbandskommunikation.

c2sat holding aB (publ) är delägare i intres-

sebolaget Wermtec Electronics aB med 35,0 

procent av aktierna. Ingen aktiv verksamhet be-

drivs idag i Wermtec Electronics aB. Innehavet 

i Wermtec Electronics aB har avvecklats efter 

räkenskapsperiodens slut.

Härtill är c2sat holding aB (publ) del ägare 

med ett innehav om 10,7 procent av aktierna i 

bolaget advanced Inertial Measurement sys-

tems sweden aB (aIMs) i Karlskoga. 

Moderbolagets adress är Dalvägen 16, 

169 56 solna.

Finansiell öVersikt koncernen 
Nettoomsättningen uppgick till 20,9 MsEK  

(13,6 MsEK). Rörelseresultatet uppgick till  

–45,9 MsEK (–34,3 MsEK). Periodens resultat upp-

gick till –45,7 MsEK (–34,3 MsEK). Likvida medel 

vid periodens slut uppgick till 0,5 MsEK (5,6 

MsEK), vilket är en minskning med 5,1 MsEK. Kas-

saflödet från den löpande verksamheten uppgick 

till –41,6 MsEK (–30,7 MsEK). Netto effekten av 

förändringar i rörelsekapital påverkade kassaflö-

det med 0,5 MsEK (–9,4 MsEK). Kassaflödet från 

investeringsverksam heten blev –9,9 MsEK (–4,6 

MsEK). Kassaflödet från finansieringsverksamhe-

ten uppgick till 45,9 MsEK (49,4 MsEK).

iFrs
c2sat holding aB (publ) tillämpar från och med 

den 1 januari 2005 IFRs, International Financial 

Reporting standards, sådana de antagits av EU 

samt i enlighet med årsredovisningslagen och 

RFR 1.2 kompletterande redovisningsregler för 

koncernen. Redovisningen för moderbolaget 

upprättas enligt årsredovisningslagen samt 

redovisningsrådets rekommendation RFR 2.2 

Redovisning för juridiska personer. 

En utförlig beskrivning av koncernens samt 

moderbolagets tillämpade redovisningsprinci-

per finns beskrivna under not 1.

Väsentliga händelser under  
perioden 
Det första kvartalet inleddes med beställningar 

och leveranser till thales och Orange samt en 

utökad aktivitet med avseende på etablering av 

distributörer och ett utökat försäljningsnätverk. 

Under det första kvartalet levererades även 

antenner till sydostasien och Mellanöstern.

Inom teknikområdet påbörjades utveckling 

av c2sats nya Ku-bandsprodukt och ny teknisk 

funktionalitet med avseende på mjukvara och 

kommunikationsprotokoll. Genom att integrera 

c2sats antenn med de kommunikationsproto-

koll som är industristandard ökar möjligheten till 

en snabb och enkel integrations- och installa-

tionsprocess. 

Det andra kvartalet slutfördes framgångsrikt  

leveranserna till thales och totalt levererades tret-

ton (13) antenner till kunder i Europa och asien.  

thalesleveranserna innebar en acceptans för 

c2sats produkter inom det militära Vsat seg-

mentet, och var en viktig referensinstallation ur ett 

kvalitetsmässigt perspektiv.

På mässan communicasia2010 i singapore i 

juni, presenterade c2sat den nya generationens 

Ku-bandsantenner som uppfyller de regulatoriska 

och formella kraven för certifiering. Vidare presen-

terades funktionella förbättringar som genomförts 

i mjukvara och användargränssnitt. Förbättringarna 

inkluderar aBs, automatic Beam switching, samt 

möjlighet att erbjuda cross-pol, såväl som co-pol 

funktionalitet, i Ku-bandet.   

Under det andra kvartalet genomförde bolaget 

den garanterade företrädesrättsemission om 38,9 

MsEK, före emissionskostnader, som beslutades på 

årsstämman. Emissionen tillsammans med extern 

lånefinansiering om 17 MsEK från swedbank, almi 

och Norrlandsfonden, gav bolaget möjlighet att 

öka rörelsekapitalet och påbörja serieproduktion i 

singapore för att möta den förväntade försäljnings-

tillväxten och finansiera driften av bolaget.

Under det tredje kvartalet gjorde bolaget en 

första leverans av tre (3) licenserade styrenheter 

till Kina, den första leveransen sedan samarbetet 

påbörjades i 2009 samt levererade, en första av 

flera, c-bandsantenner till en ny strategisk kund 

inom Offshoresegmentet, scopetel i Malaysia.  

I övrigt präglades det tredje kvartalet av interna 

tekniska åtgärder. I samband med utvärdering 

av c-bandsprodukterna upptäcktes tekniska 

brister i c-bandsantennens RF prestanda. Under 

perioden som detta korrigerades omöjliggjor-

des leveranser och i praktiken även försäljning, 

fram till att problemen åtgärdats. Detta fick 

stora konsekvenser för bolagets måluppfyllelse, 

övrig tekniska utveckling samt finansiella läge 

under den senare delen av året.

Under det fjärde kvartalet slutfördes de 

korrigeringar och uppgraderingar av bolagets 

c–bandsprodukter som identifierats under 

det tredje kvartalet. Uppgraderingarna bestod 

främst i mekaniska uppgraderingar av RF- 

kedjan för att förbättra prestandan över hela 

c-bandet. Under december månad återupptogs 

försäljning och leveranser. sedan dess har bo-

laget tecknat orders om tio (10) antenner, varav 

ytterligare fyra (4) levererades till scopetel under 

december månad.

c2sat har även inlett ett samarbete med 

Radio Holland i singapore där vi, dels har ställt 

ut tillsammans vid en offshore mässa i singa-

pore, dels genomför en gemensam POc med 

ett större asiatiskt rederi. 

andra viktiga händelser innefattar en formell 

invigning av produktionsenheten i singapore 

tillsammans med viktiga partners och potentiella 

kunder, parallellt med en reduktion av produk-

tionskapaciteten i söderhamn. 

Vidare har ett internt arbete inletts med att 

effektivisera interna processer och rationalise-

ringar i produktionskostnader, syftande att öka 

produkternas lönsamhet. Bolaget har under året 

ökat personalkostnaderna genom ett ökat antal 

anställda. De totala omkostnaderna har dock 

inte ökat i motsvarande grad, då den interna 

kompetensökningen motsvaras av en minskning 

av externt inköpta tjänster.

Under året har den verksamhet i singapore 

som etablerades i slutet av 2009 utvecklats med 

såväl produktions- som installations och servi-

cekompetens. samtidigt har den personal som 

varit anställd via representationskontoret i Kina 

övergått i lokala anställningar hos Xingou It. 

Väsentliga händelser eFter  
periodens utgÅng
Under januari 2011 har c2sat genomfört 

positiva tester med bland annat singtel, efter 

uppgradering av c2sats POc installationer  

i december 2010. Kommersiella förhandlingar 

har därför kunnat inledas med Ncs (Pte.) Ltd., 

singtel gruppens systemleverantör inom It och 

telekommunikation, om framtida leveranser.

I januari beslutade c2sat om att utge ett 

antal konvertibla skuldebrev till Hevonen Invest 

aB och Gestrike Invest aB för att säkerställa 

FöRVaLtNINGsBERättELsE
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FöRVaLtNINGsBERättELsE

bolagets likviditet på kort och medellång sikt. 

Finansiering genom konvertibellånen kan ske 

med maximalt 20,75 MsEK, uppdelat på fem (5) 

likvidtillfällen under 2011; 3,75 MsEK i januari, 

3,50 MsEK i mars, 3,50 MsEK i april, 5,00 MsEK 

i september och 5,00 MsEK i oktober. Löptiden 

för konvertiblerna är 24 månader, med en årlig 

ränta om 10 procent p.a, och är relaterade till 

vissa kommersiella och operativa villkor i övrigt.

I februari månad avyttrade c2sat sitt 

innehav i Wermtec Electronics aB. Innehavet 

i Wermtec har funnits sedan 2005 och bola-

get ingår inte som en del i c2sats nuvarande 

strategi. avyttringen av aktierna medförde en 

realisationsförlust om ca 0,6 MEK jämfört med 

bokfört värde. Likvid för avyttringen har erhållits 

i samband med att transaktionen genomfördes.       

I mars månad tecknade c2sat en avsiktsför-

klaring med Multi Resource technologie GmbH i 

tyskland om att inleda en utvärdering av c2sats 

antennrigg tillsammans med en ”solar Dish”, en 

ny typ av teknik för framställning av klimatneutral 

energi genom solkraft. Potentialen inom detta 

område är stor och är ett exempel där c2sats 

produkter kan ha andra användningsområden.  

I nuläget är det svårt att göra en bedömning om 

potentialen av detta nya användningsområde 

för c2sat produkter. I första stadiet görs en 

utvärdering kring hur c2sats antenn, peknog-

grannhet och styrteknik kan integreras med ny 

teknik tillsammans med MRt. 

I april månad beslutade styrelsen om att utge 

ytterligare konvertibla skuldebrev om maximalt 

5 plus 10 MsEK. De konvertibla skuldebreven 

löper över 36 månader, varav 5 MsEK har teck-

nats och inbetalts och nästa inbetalningstillfälle 

kan ske 6 månader därefter. Konvertibelvillko-

ren motsvarar de tidigare under året utgivna 

konvertiblerna.

Forskning och utVeckling
all forskning och utveckling är förlagd till dot-

terbolagen c2sat Production aB samt c2sat 

communication aB. Årets utvecklingsarbete har 

huvudsakligen fokuserats på industrialisering, 

utveckling, och kvalitetssäkring av existerande 

produktportfölj. Under året har bolaget slutfört 

utvecklingen av Ku-bandsantennen, vilket lett till 

att en ny uppgraderad version  lanserats, c2sat 

1.2m Ku II. Denna antenn uppfyller gränsvärden 

och övriga tekniska krav för GVF och Eutelsat 

certifiering. Den formella certifieringen är plane-

rad att genomföras under 2011.   

arbetet med modemintegrationer har 

avslutats under året och c2sats produkter är nu 

kompatibla med de flesta ledande modemleve-

rantörer, och eventuell modifiering till proprie-

tära eller militära protokoll kan genomföras 

genom ett standardiserat arbete.   

Under året har c2sat rekryterat och förstärkt 

inom kompetensområden där bolaget tidigare 

förlitat sig helt på extern kompetens. Detta 

inkluderar nödvändig RF kompetens men även 

projekt- och leveransstöd. andra kompetensför-

stärkningar har gjorts inom området för instal-

lation och service. 

Under året har en långsiktig utvecklings-

plan utarbetats, samtidigt som vissa produkter 

har fasats ut ur produktportföljen, exempelvis 

utvecklingen av radiolänksverksamheten.  

att etablera en plan för hur c2sats långsiktiga 

produktutveckling kommer att vara är av stor 

betydelse för hur bolagets konkurrenskraft 

utvecklas på sikt. Bedömningen är att bolagets 

produkter nu uppfyller de befintliga krav som 

marknaden ställer, inklusive vad konkurrenterna 

erbjuder och att utvecklingsarbetet nu kan inle-

das mot mer offensiva satsningar och aktiviteter 

som förbättrar befintliga produkters lönsamhet. 

I utvecklingsarbetet ingår även att utvärdera 

alternativa lösningar för att öka lönsamheten 

genom att utvärdera nya leverantörer, alternativa 

komponenter, eller förändrade krav. Utvecklings-

planen ligger till grund för bolagets uppskatt-

ningar och målsättningar kring en långsiktigt 

hållbar bruttomarginal om +30 procent för 

bolagets produkter. samarbetet med Fong’s gör 

det även möjligt att öka inköpsvolymerna och 

därmed få större rabatter hos leverantörerna. 

Investeringar i produktutveckling förväntas 

minska under det kommande året då utveckling-

en i allt större utsträckning kan ske med hjälp av 

intern kompetens och med egna resurser.

Framtidsutsikter
c2sat har under 2009 och 2010 befunnit sig i en 

kraftig expansionsfas där fokus har legat på att 

etablera en organisationsstruktur som kan möta 

marknadens och aktieägarnas förväntningar. 

Bedömning är att marknaden för maritim Vsat 

kommunikation är i tillväxt, trots att sjöfarts-

branschen som helhet fortfarande ännu inte har 

hämtat sig från finanskrisens efterdyningar och 

investeringsvilligheten är fortfarande begränsad 

av tillgång på kapital. De regioner, framförallt 

sydostasien, där c2sat är väl representerat före-

faller att vara mindre påverkade av den globala 

lågkonjunkturen. 

Det som talar mest för en positiv framtids-

utveckling för det maritima Vsat-segmentet är 

ändå det generella teknologiskifte som gäller för 

all telekommunikation, oavsett. trenden kring 

snabbare, effektivare och billigare kommunika-

tion fortsätter i oförminskad takt. Mängden av 

data som överförs ökar i takt med att kapaciteten 

och tillgängligheten ökar, på land såväl som till 

havs. Vsat-tekniken har bättre förutsättningar för 

en ökad dataöverföring än alternativa tekniker, 

vilket gör att efterfrågan på Vsat ökar.

Det är svårt att ge några indikationer på hur 

c2sat kommer att kunna kapitalisera på denna 

generella marknadstillväxt. Helt klart är dock att 

bolaget idag har helt andra förutsättningar att 

kunna kapitalisera på tillväxttrenden genom att 

kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter, er-

bjuda en trovärdig service- och underhållsorga-

nisation kombinerad med en geografisk närvaro 

på de viktigaste marknaderna, än vad bolaget 

någonsin haft tidigare. 

Målsättningen för 2010 var att sälja 120 

antenner. Målsättningen var underlaget för 

bolagets budget och med antaganden om att 

bolagets försäljning skulle accelerera i takt med 

satsningen på ett ökat antal försäljningsresurser, 

distributörer och en etablering av marknads-

närvaro i singapore. Under det första halvåret 

uppfylldes, eller till och med överträffades, den 

försäljningsprognos som kommunicerats. Under 

det andra halvåret identifierades tekniska brister 

i c-bandsantennen vilket fick stora konsekvenser 

för såväl försäljnings- som kassaflödesutveck-

lingen.

Inför 2011 har bolaget en förhoppning om 

att tillväxten i försäljning av antenner skall öka i 

enlighet med den försäljningstrend som förelåg 

före avbrottet. c2sat har förhoppningar att de 

strategiska samarbeten med operatörer som 

etablerades under 2009 och 2010 skall komma 

att ge avkastning i form av ökad försäljnings-

volym framöver. I samband med bokslutskom-

munikén introducerades målsättningen för 2011 

med avseende på antalet sålda antenner till 140. 

Målsättningen för antalet sålda antenner är en 

indikation kring hur försäljningen utvecklas, men 

omsättningen är även beroende av hur fördel-

ningen mellan dessa antenner faller ut.

På motsvarande sätt har c2sat inför fram-

tiden uttalat ett mål om en långsiktigt hållbar 

bruttomarginal för bolagets produkter om  
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plus 30 procent. Denna målsättning är baserad 

på ett antal identifierade kostnadsbesparande 

åtgärder. exempel på komponenter som har re

ducerats i pris är reflektorer, släpringar och viss 

elektronik. andra potentiella kostnadsreduktio

ner kan komma att ske inom kylanläggningar, 

gyron, radomer, motorer och övriga mekaniska 

komponenter. givet förutsättningarna ovan och 

med en stabil omkostnadsmassa, kan man dra 

slutsatsen att rörelsen, under senare delen av 

2011, bör kunna närma sig lönsamhet på må

nadsbasis. antagandena om en ökad försäljning 

och därmed inräknade volymeffekter, är det som 

är avgörande för när lönsamhet och positiva kas

saflöden kan uppnås i verksamheten.     

VÄSENTLIGA RISKER OCH  
OSÄKERHETSFAKTORER
för en beskrivning av finansiella instrument 

och finansiella risker i bolagets verksamhet,

se not 2.

OpERATIVA RISKER
c2sat har ett antal operativa risker. riskerna 

omfattar alltifrån möjligheten att säkerställa 

korrekt kompetensförsörjning, risker i samband 

med produktionsplanering, till risker i samband 

med ingående av kommersiella avtal och där

med lämnade garantier. samtliga dessa risker 

hanteras inom ramen för bolagets ordinarie 

verksamhet och inom ramen för de instruktioner 

som ålagts företagsledningen från styrelsen. 

vidare finns det en inte oväsentlig risk för 

att leveranser av nya produkter medför ökade 

kostnader. garantikostnader och utökade 

servicekostnader för nyetablerade produkter 

kan anses utgöra en risk, men får även ses som 

investeringar för att säkerställa ett kontinuerligt 

förbättringsarbete med avseende på kvalitet 

och industrialisering av produkterna för att möta 

en större efterfrågan.

vidare finns även fortsättningsvis tekniska 

risker förknippade med utveckling av oprövad 

teknik. Detta gäller såväl utvecklingsrisker med 

avseende på värdering av patent, immateriella 

rättigheter, jämte patentintrång. Dessa risker 

begränsas genom aktivt arbete med kvalitets

säkring och upprätthållandet av bolagets 

patentskydd.

      
FINANSIERING OCH LIKVIdITET
ledningen för bolaget arbetar kontinuerligt med 

att följa bolagets likvida situation. likviditets

situationen vid årets ingång och därefter, har 

varit kritiskt och kommer så att vara framöver då 

finansieringsmöjligheter genom extern finansie

ring får anses vara begränsade.

Under 2010 genomfördes en garanterad 

företrädesrättsemission om 38,9 MseK före 

emissionskostnader. emissionen syftade till att 

öka bolagets rörelsekapital till att möta den 

förväntade ökningen av antalet producerade 

och levererade antenner under året, samt för att 

täcka verksamhetens drift i övrigt.

vid utgången av året, och som en konse

kvens av försäljningssituationen, har c2sat 

således ett relativt stort rörelsekapital bundet i 

komponent och färdigvarulager. förmågan att 

omvandla detta rörelsekapital till likvida medel 

under det första halvåret 2011 kommer att vara 

avgörande för bolagets förmåga att finansiera 

den löpande driften och amortera på de lån som 

upptagits under 2010 hos alMi, swedbank och 

norrlandsfonden. 

Under januari etablerades därför en möj

lighet att utge konvertibellån med en maximal 

omfattning av 20,75 MseK vilket kan komma att 

ge ett likvidtillskott under 2011. beroende på 

utvecklingen av bolagets rörelsekapital kommer 

bolagets styrelse och ledning att ta ställning till 

hur bolaget skall finansieras. begränsningar i 

likvidflödena har stor inverkan på hur och i vilken 

takt den strategi som etablerats kan omsättas i 

faktiska operationella aktiviteter.

Utrymmet för finansiering begränsades un

der 2010 och 2011 av det faktum att bolaget inte 

kan emittera ut aktier i riktade emissioner, under 

styrelsens mandat från föregående årsstämma, 

till en kurs som understiger bolagets kvotvärde 

på aktien om 0,13 seK.

vidare begränsas finansieringsmöjligheterna 

av en hög volatilitet i aktien, vilket gör det svårt 

att finna en rimlig prissättning på finansiella in

strument som kan accepteras av aktieägare och 

potentiella nya finansiärer utanför nuvarande 

aktieägarkrets. för att öka möjligheterna till en 

kostnadseffektiv finansiering inför 2011 föreslås 

därför stämman ta beslut om en nedskrivning av 

bolagets aktiekapital till kvotvärdet 0,02 seK per 

aktie samt ett förnyat mandat för styrelsen att 

fatta beslut om en omvänd split om 50:1 alterna

tivt 100:1. se kallelse till årsstämma 2011. 

vidare föreslås styrelsen få ett förnyat man

dat för finansiering genom riktade emissioner, 

konvertibler, eller liknande instrument, i enlighet 

med motsvarande mandat som gavs vid föregå

ende årsstämma. se kallelse till årsstämma 2011.

styrelsen arbetar löpande med kapitalför

sörjningsfrågor och gör efter utgivandet av kon

vertibler den samlade bedömningen att bolaget 

har förutsättningar för fortsatt drift under de 

kommande 12 månaderna. beroende av utveck

lingen kan styrelsen och företagsledningen inte 

utesluta att ytterligare kapitaltillskott kan bli 

nödvändiga under 2011.

 

INVESTERINGAR OCH AVyTTRINGAR
investeringar i materiella anläggningstillgångar 

uppgick till 3,9 MseK (1,6 MseK).

investeringar i forskning och utveckling upp

gick till 5,6 MseK (3,0 MseK), se not 12.

 
TRANSAKTIONER mEd NÄRSTåENdE
en beskrivning av väsentliga transaktioner med 

närstående redovisas i not 7.

TVISTER
c2sat har fordringar på en tidigare distributör, 

Maritime communication Pty. ltd. fordringarna 

avser leveranser som gjordes under 2008 och 

första halvåret i 2009. i efterhand har det fram

kommit att Maritime communication Pty. ltd 

vid tidpunkten för leveranserna var avregistrerat 

och inte en juridisk enhet som kunde binda och 

ingå avtal med motparterna, i detta fall Pt aJn 

solusindo (Pte.) ltd och c2sat communication 

ab. tvisten avser fordringar för leveranser gjorda 

direkt från c2sat till aJn under hösten 2008 

och våren 2009, där betalningar skett från aJn 

men där Maritime communication Pty. ltd. inte 

betalat motsvarande belopp till c2sat. 

c2sat har sökt företrädare för Maritime com

munication Pty. ltd men då bolaget var avre

gistrerat och bolagsmännen, genom c2sats 

juridiska ombud i australien, inte kunnat delges 

krav återstår för c2sat att ta ställning till om en 

rättslig process skall inledas gentemot Maritime 

communications bolagsmän, och eller de som 

företrädde bolaget, i den perioden då bolaget 

var dem veterligen var avregistrerat.  

Utfallet av en sådan rättslig process samt 

kostnaderna för att genomföra en sådan, är 

för styrelsen att bedöma under 2011. bolaget 

har löpande reserverat motsvarande belopp i 

redovisningen och ett negativt utfall i en sådan 

process skulle inte få några resultatmässiga 

konsekvenser.

tvister följs regelbundet upp av koncern

styrelsen.
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förvAlTningSberäTTelSe

Bolagets aktier och  
Ägarförhållanden
för en beskrivning av bolagets aktier och ägar-

förhållanden, se sid 18, Aktien och ägarna. 

Miljöpåverkan
C2SAT bedriver inte sådan verksamhet som är 

tillstånds- och anmälningspliktig enligt miljö-

balken.

prövning av nedskrivnings Behov 
för goodwill
ledningen prövar årligen om det föreligger 

något nedskrivningsbehov avseende koncer-

nens goodwill. goodwill fördelas på koncernens 

kassagenererande enheter (Kge). Ytterligare 

beskrivning finns i not 1 under avsnittet ”viktiga 

uppskattningar och bedömningar för redovis-

ningsändamål.”

personal 
Antalet anställda i koncernen uppgår vid bok-

slutsdagen till 23 (19). 

för väsentliga personalfrågor se även Perso-

nal, sid 9 samt not 6. 

ModerBolaget
verksamhet
Moderbolaget C2SAT holding Ab (publ), 

556536-0954, driver koncerngemensamma funk-

tioner och strategiarbetet i koncernen. C2SAT 

holding Ab (publ) är moderbolag i en koncern 

med de helägda dotterbolagen C2SAT commu-

nications Ab, org nr 556608-9628, Solna, C2SAT 

Production Ab, org nr 556675-8917, Söderhamn 

samt C2SAT Asia Pacific (Pte.) ltd, 200915810Z.

C2SAT holding Ab (publ) ägde per den 31 

december 2010 även 35,0 procent i intressebo-

laget WermTec electronics Ab, 556650-3198, 

Arvika samt 10,7 procent i bolaget Advanced in-

ertial Measurement Systems Sweden Ab (AiMS) 

556662-0786, Karlskoga. 

finansiell översikt moderbolaget
nettoomsättningen uppgick till 1,2 (4,4) MSeK 

och resultat till –34,9 (–33,0) MSeK. intäkterna 

avser för dotterbolagen internfakturerade 

kostnader.

väsentliga händelser under året
Se koncernen. 

händelser efter periodens utgång och  
framtidsutsikter
en beskrivning av moderbolagets händelser 

efter räkenskapsperiodens utgång redovisas 

under motsvarande stycke i koncernens förvalt-

ningsberättelse.

forskning och utveckling
All forskning och utveckling är förlagd till dotter-

bolagen C2SAT Production Ab samt C2SAT com-

munications Ab. Aktivering av utvecklingskost-

nader sker endast i C2SAT communication Ab. 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
för en beskrivning av finansiella instrument och 

finansiella risker i bolagets verksamhet, se not 2. 

likviditetsrisk
för en beskrivning av finansiella instrument och 

finansiella risker i bolagets verksamhet, se not 2.

investeringar och avyttringar
inga väsentliga avyttringar eller investeringar 

har gjorts under året utöver investeringar i hel-

ägda dotterbolag, förutom en mindre investe-

ring i AiMS om ca 0,2 MSeK.  

efter räkenskapsperiodens slut har andelarna 

i WermTec avyttrats. 

personal
Antalet anställda i moderbolaget uppgår till 

0 (0).  

Bolagets aktier och ägarförhållanden
för mer information, se Aktien och ägarna, 

sid 18–20.

Utdelning
Styrelsen föreslår ingen utdelning för verk-

samhetsåret 2010.

BolagsstYrning
styrelsens arbete
Styrelsen i C2SAT holding Ab (publ) består av 5 

ledamöter. Under 2010 har styrelsen för C2SAT 

haft 20 protokollförda möten. vid varje styrel-

semöte ger vD en redogörelse för händelser av 

väsentlig betydelse för företagets verksamhet. 

vid mötena behandlas även den löpande eko-

nomiska rapporteringen, samt övriga relevanta 

frågor.

vid ordinarie möte i februari behandlas det 

gångna årets bokslut. efter årsstämman kon-

stituerar sig styrelsen och behandlar styrelsens 

arbetsordning, rapportinstruktion samt vD-

instruktion. Styrelsens arbete styrs av en årligen 

fastställd arbetsordning som reglerar den inbör-

des arbetsfördelningen, beslutsordningen inom 

bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning 

samt ordförandens arbetsuppgifter, se även 

bolagsstyrningsrapporten, sid 30–33.

Styrelsen övervakar verkställande direktörens 

arbete, ansvarar för utveckling och uppföljning 

av bolagets strategier, förvärv och avyttringar av 

verksamheter, större investeringar, tillsättningar 

och ersättningar i ledningen samt löpande upp-

följning av verksamheten under året. Styrelsen 

har också en årlig genomgång med revisorerna 

om verksamheten, verksamhetens styrning och 

interna kontroll. 

en särskild vD-instruktion ger instruktioner 

för bolagets vD. 

Det totala arvodet för styrelsens ledamöter 

valda av årsstämman beslutas av årsstämman. 

Ytterligare beskrivning gällande arvoden för 

2010, finns i not 7.

förslag till riktlinjer och  
ersÄttning för ledande Befatt-
ningshavare
Styrelsen har under året följt de riktlinjer som 

fastställdes under årsstämman den 6 maj 2010. 

ersättningarna skall vara baserade på arbets-

uppgifternas betydelse, krav på kompetens, 

erfarenhet och prestation. 

ersättningarna består av en fast grundlön, 

rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga 

förmåner och avgångsvillkor, vilka skall stå i 

proportion till befattningshavarens ansvar och 

befogenheter.

förslag till BeslUt  
oM vinstdisposition

Moderbolaget

till årsstämmans förfogande står, ksek:

överkursfond 112 856

balanserade resultat –97 870

Årets resultat –34 866

summa – 19 880

Styrelsen föreslår att balanserade förlustmedel 

om 19 880 kSeK överförs i ny räkning och att 

ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 

2010.
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BOLaGsstYRNINGsRaPPORt

interna regelVerk och policys 
som pÅVerkar Bolagsstyrningen
Bolagets styrning baseras på, förutom 
relevant lagstiftning, bolagsordningen, 
styrelsens arbetsinstruktion, VD instruk-
tioner samt arbetsordningen för bolagets 
styrelseutskott.

styrelsen har på konstituerande styrel-
semötet den 6 maj 2010, utsett två utskott, 
ett revisionsutskott och ett ersättnings-
utskott.  Ledamöter i revisionsutskottet 
har varit styrelsen i sin helhet; sigrun 
Hjelmqvist (ordförande), Jan alvén, carl-
Otto Dahlberg, Jan-axel Näsman och Olof 
stjernberg. Ledamöter i ersättningsutskot-
tet har varit sigrun Hjelmqvist (ordförande), 
Jan alvén och Jan-axel Näsman.

aktieägare
c2sat har per den 30 december 2010 
4 624 aktieägare, ett börsvärde om 62,3 
MsEK och den störste ägaren, privat eller 
via bolag, eller den störste förvaltaren, 
var JP Morgan Bank med 7,80 procent av 
bolagets utestående aktier. 

För ytterligare information om ägar-
struktur och aktiens utveckling, se sid 18, 
aktien och ägarna.  

Årsstämma och ägarnas 
 inFlytande 
aktieägarnas inflytande utövas normalt 
vid ordinarie årsstämma i enlighet med 
bolagsordningen. Protokoll från årsstäm-
man 2010 för verksamhetsåret 2009 hålls 
tillgängligt på c2sats hemsida. Några 
väsentliga beslut fattades, vilka var; 
        Omval av styrelseledamöterna Jan 
alvén, carl-Otto Dahlberg samt Jan-axel 
Näsman. 

Nyval av styrelseledamot Olof stjern-
berg samt sigrun Hjelmqvist (ordförande).

Förändringar i bolagsordningen med 
avseende på egenkapitalgränser.

Bemyndigande till styrelsen om mandat 

Leif Daruk (ledamot) som representerar 
privat innehav. 

Valberedningen har sammanträtt 
fem gånger sedan den utsågs. samtliga 
ledamöter har varit närvarande vid dessa 
sammanträden.

styrelsen
styrelsen har som övergripande uppgift 
att på bästa möjliga sätt förvalta bolagets 
angelägenheter för aktieägarnas räkning.  
styrelsen skall fortlöpande bedöma kon-
cernens ekonomiska situation samt utvär-
dera den operativa ledningen för bolaget.

styrelsen fastställer på konstituerande 
styrelsemöte en arbetsordning, inklusive 
en VD instruktion som reglerar arbetsför-
delningen mellan styrelsen och den verk-
ställande direktören. För mer information 
om respektive ledamot, se sid 24. 
 
styrelsens arBete, närVaro  
och ersättningar
styrelsen konstituerade sig den 6 maj 2010 
och har under verksamhetsåret 2010 haft 
20 protokollförda möten. Vid samtliga till-
fällen har styrelsen varit beslutsför. Under 

att emittera aktier och kapitalinstrument.   
Ordinarie årsstämma för verksamhets-

året 2010 äger rum den 5 maj 2011 och 
protokoll kommer att göras tillgängligt på 
c2sats hemsida.  

ValBeredning
Valberedningen för verksamhetsåret 
2010/2011 utsågs i enlighet med bolags-
ordningen. Valberedningens uppgifter är 
att ta fram ett förslag till val av styrelse, 
styrelseordförande, samt i förekommande 
fall revisorer, arvodering av styrelse samt 
metod för utseende av valberedningen och 
dess ordförande för att föreläggas för stäm-
man för beslut och ingår i kallelse till den 
ordinarie bolagsstämman.  
     Namnen på valberednings sammansätt-
ning har offentliggjorts på bolagets hem-
sida, inklusive kontaktuppgifter, i bolagets 
kvartalsrapporter.  Följande personer ingår i 
2010 års valberedning: 

Henrik von Essen (ordförande) som 
representerar Hevonen Invest.  

Jan-axel Näsman (ledamot) som re-
presenterar Gestrike Invest och därtill 
närstående.  

C2SAT tillämpar den reviderade Svenska koden för bolagsstyrning (”bolagskoden”),  
vilken ingår som en del i NGM börsens regelverk. C2SAT holding AB (publ) är  
listade på NGM Equity. I enlighet med bolagskoden avger styrelsen därför en  
bolags styrningsrapport enligt nedan. 

StyrelSeledaMöternaS närvaro 20101

namn Funktion
styrelsemöte

närvaro2, %
revisions-
utskott, %

ersättnings-
utskott, %

Göte Emtander Ordförande 100 100 100

arild Frånberg Ledamot 88   

suzan Kalleberg Ledamot 75

Jan alvén Ledamot 70 100 100

carl-Otto Dahlberg Ledamot 85 100  

sigrun Hjelmqvist Ordförande 100 100 100

Jan-axel Näsman  Ledamot 85 100 100

Olof stjernberg Ledamot 100 100

1  Om en ledamot varit förhindrad att deltaga i ett styrelsemöte har hon/han haft möjlighet att lämna sina synpunkter till 
ordföranden innan mötet. För ytterligare information om respektive ledamots närvaro hänvisas till not 7, sid 45–46,  
Ersättning till ledande befattningshavare.

2  Närvaroprocent är uträknad på basis av maximalt 8 möten för Göte Emtander, arild Frånberg och suzan Kalleberg, 20 mö-
ten för Jan alvén, carl-Otto Dahlberg och Jan-axel Näsman samt samt 12 möten för sigrun Hjelmqvist och Olof stjernberg.
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des under årsstämman den 6 maj 2010. 
Ersättningarna består av en fast grund-

lön, rörliga ersättningar, pensionsförmåner 
och övriga förmåner och avgångsvillkor, 
vilka skall stå i proportion till befattnings-
havarens ansvar och befogenheter. 

ledningsgrupp 
VD leder företaget i enlighet med instruk-
tioner fastställda av styrelsen. VD ansvarar 
för att kontinuerligt hålla styrelseordföran-
den informerad om företagets utveckling, 
såväl ekonomiskt som verksamhetsmäs-
sigt, samt att erforderlig information finns 
tillgänglig inför styrelsemötena.

Ledningsgruppen utgörs av personer 
med erforderlig kompetens inom försälj-
ningsledning, finans, samt teknik.

Ytterligare information om lednings-
gruppen återfinns på sid 25.

reVision 
På årsstämman 2010 valdes revisionsbyrån 
Pricewaterhousecoopers aB (publ), som 
utsett auktoriserad revisor sten Håkansson 
som huvudansvarig för revisionen i koncer-
nens samtliga bolag fram till 2013. 

På uppdrag av styrelsen genomför 
revisorn en översiktlig granskning av del-
årsrapporterna för kvartal 3 i enlighet med 
standard för översiktlig granskning, (söG) 
2410, ”översiktlig granskning av finansiell 
delårsinformation utförd av företagets 
valda revisor”. 

övrig lagstadgad revision av årsre-
dovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utförs i 
enlighet med Revisionsstandard i sverige 
(Rs). Revision av förvaltning, interna rutiner 
och kontrollsystem genomförs under det 
fjärde kvartalet.  

Revisorerna har under året deltagit i 
ett möte med revisionsutskottet samt i ett 
möte med styrelsen. c2sat har utöver revi-
sionsuppdraget konsulterat Pwc inom skat-
teområdet och i olika redovisningsfrågor. 

Pwc är skyldiga att pröva sitt oberoende 
inför beslut att vid sidan om sitt revisions-
uppdrag även genomföra fristående råd-
givning åt c2sat. Uppgifter om arvode till 
revisionsbolaget framgår av not 4, sid 45.

Under året har revisionsutskottet haft 
ett sammanträde där samtliga ledamö-
ter varit närvarande, förutom bolagets 
revisorer. Revisionsutskottets ledamöter 
har givits möjlighet att utfråga bolagets 
revisorer om intern kontroll och styrning då 
representanter från företagsledningen inte 
varit närvarande. 

Utöver detta har löpande kontakter 
hållits med revisor för att diskutera den 
ekonomiska rapporteringen, bolagets 
likvida situation och interna styrning.  

Bolaget har valt att inte genomföra 
någon internrevision, detta då bolagets 
juridiska och operationella struktur inte 
bedöms vara tillräckligt omfattande och 
styrelsen löpande utför uppföljning och 
kontroll av verksamheten.

ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet utses av styrelsen och 
skall bestå av minst tre ledamöter.

Det beslutades på konstituerande 
styrelsemöte den 6 maj 2010 att ledamö-
ter i ersättningsutskottet skall vara sigrun 
Hjelmqvist (ordförande), Jan alvén och 
Jan-axel Näsman. Utskottet är endast 
rådgivande och har ingen egen beslutan-
derätt. 

Utskottet lämnar förslag till styrelsen om:
(i) verkställande direktörens lön och övriga 

anställningsvillkor
(ii) löner och anställningsvillkor för övriga 

ledande befattningshavare, 
(iii) utvärdering och förslag avseende incita-

mentsprogram.
Under 2010 har ersättningsutskottet haft 
två protokollförda sammanträden där 
samtliga ledamöter varit närvarande. Kom-
mittén har därutöver haft ett antal konsul-
tationer per telefon och e-post. 

På årsstämman presenterar styrelsen 
förslag till riktlinjer för bestämmande av 
lön och annan ersättning till VD och andra 
personer i bolagets ledning, för godkän-
nande av aktieägarna.

riktlinjer För ersättning
Bolaget skall erbjuda en marknadsmäs-
sig totalkompensation som möjliggör att 
kvalificerade ledande befattningshavare 
kan rekryteras och behållas. styrelsen har 
under året följt de riktlinjer som fastställ-

året har styrelsen främst behandlat frågor 
gällande och framtida strategi, bolags-
styrning, bolagsledning, kapitalförsörjning, 
kvartalsrapporter och bokslutskommuniké 
samt årsredovisning. Inför varje styrel-
semöte erhåller styrelseledamöterna en 
skriftlig kallelse, innehållande dagordning 
och fullständigt beslutsunderlag. styrelse-
ordföranden leder styrelsens arbete, före-
träder bolaget i ägarfrågor, samt ansvarar 
för utvärderingen av styrelsens arbete. 
Dessutom ansvarar styrelsens ordförande 
för den löpande kontakten med bolagets 
koncernledning samt för att styrelsen och 
styrelseutskotten fullgör sina plikter.

Bolagets styrelse saknar beroende till 
bolagets ledning och större ägare, med 
undantag för Jan-axel Näsman.

styrelseutskott
Inom styrelsen finns två beredande utskott: 
Revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

revisionsutskottet
Revisionsutskottet utses av styrelsen och 
skall bestå av tre ledamöter. 

Det beslutades på konstituerande styr-
else möte den 6 maj 2010 att ledamöter i 
revisionsutskottet skall vara styrelsen i sin 
helhet; 

sigrun Hjelmqvist (ordförande), Jan 
alvén, carl-Otto Dahlberg, Jan-axel 
Näsman och Olof stjernberg. Utskottet 
är endast rådgivande och har ingen egen 
beslutanderätt. 

Utskottets huvudsakliga uppgift är att 
understödja styrelsen i arbetet vad gäl-
ler bolagets riskhantering, styrning och 
interna kontroll samt kvalitetssäkra den 
interna redovisningen.

Utskottet behandlar väsentliga redo-
visningsfrågor som koncernen påverkas av 
och träffar fortlöpande bolagets revisorer. 
Utskottet utvärderar revisionsinsatserna, 
biträder valberedningen vid framtagande 
av förslag till revisorer, arvodering av dessa 
samt godkänner vilka tilläggstjänster 
bolaget får upphandla från de externa 
revisorerna. Ordförande i revisionsutskot-
tet ansvarar för att styrelsen i sin helhet 
fortlöpande hålls informerad om utskottets 
arbete, samt vid behov, förelägger styrel-
sen ärenden för beslut.

BOLaGsstYRNINGsRaPPORt
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styrelsens BeskriVning aV 
intern kontroll och riskhante-
ring aVseende den Finansiella 
rapporteringen
styrelsens ansvar för intern kontroll 
regleras i den svenska aktiebolagslagen 
och för de svenska aktiebolag vars aktier 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad i sverige, även svensk kod för 
bolagsstyrning, som innehåller krav på 
årlig informationsgivning om de vikti-
gaste inslagen i bolagets system för intern 
kontroll och riskhantering avseende den 
finansiella rapporteringen. Intern kontroll 
och riskhantering avseende den finansiella 
rapporteringen är en del av den totala 
interna kontrollen och riskhanteringen 
inom c2sat och är en central komponent i 
c2sats bolagsstyrning. 

c2sat har definierat intern kontroll och 
riskhantering som en process, som påver-
kas av styrelsen, verkställande direktören, 
övriga ledningen och andra medarbetare 
och som utformats för att ge en rimlig för-
säkran om att c2sats mål uppnås avseen-
de ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
tillförlitlig rapportering och efterlevnad av 
tillämpliga lagar och förordningar. Proces-
sen baseras på kontrollmiljön som skapar 
disciplin och struktur för de övriga fyra 
komponenterna i processen, dvs. riskbe-
dömning, kontrollstrukturer, information 
och kommunikation samt uppföljning. 

Den följande beskrivningen har upprät-
tats i enlighet med svensk kod för bolags-
styrning och utgör styrelsens beskrivning 
av intern kontroll och riskhantering avse-
ende den finansiella rapporteringen. Intern 
kontroll och riskhantering avseende den 
finansiella rapporteringen syftar till att ge 
rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten 
i den externa finansiella rapporteringen i 
form av delårsrapporter, årsredovisningar 
och bokslutskommunikéer och att den 
externa finansiella rapporteringen är upp-
rättad i överensstämmelse med tillämplig 
lag, tillämpliga redovisningsstandarder och 
övriga krav på noterade bolag.

kontrollmiljö
Kontrollmiljön innefattar de värderingar 
och den etik som styrelsen, verkställande 
direktören och övriga ledningen kom-

municerar och verkar utifrån samt organi-
sationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, 
befogenheter, ansvar samt den kompetens 
som medarbetarna besitter. c2sat känne-
tecknas av en förhållandevis liten organisa-
tion där de operativa cheferna tillsammans 
med den verkställande direktören utgör 
ledningen för verksamheten.

styrelsen har det övergripande ansvaret 
för den interna kontrollen och riskhan-
teringen avseende den finansiella rap-
porteringen. styrelsen har fastställt en 
arbetsordning för styrelsen för c2sat som 
klargör styrelsens ansvar och som regle-
rar styrelsens och dess utskotts inbördes 
arbetsfördelning. styrelsen har även upp-
rättat en Instruktion för den verkställande 
direktören i c2sat. 

ansvaret för att upprätthålla en effektiv 
kontrollmiljö och det löpande arbetet med 
den interna kontrollen och riskhanteringen 
avseende den finansiella rapporteringen 
är delegerat till verkställande direktören. 
Bolagets finanschef arbetar under ledning 
av den verkställande direktören med att 
kontinuerligt utveckla och förbättra den 
interna kontrollen och riskhanteringen 
avseende den finansiella rapporteringen, 
dels proaktivt med fokus på den interna 
kontrollmiljön, dels med att kvalitetssäkra 
den externa finansiella rapporteringen.

riskBedömning
c2sats riskbedömning avseende den 
finansiella rapporteringen syftar till att 
identifiera och utvärdera de väsentligaste 
riskerna som påverkar den interna kontrol-
len avseende den finansiella rapportering-
en. Riskbedömningen utgör underlag för 
att besluta om hur riskerna skall hanteras 
genom olika kontrollstrukturer för att 
säkerställa att de grundläggande kraven 
på den externa finansiella rapporteringen 
uppfylls. Den riskbedömning som genom-
förts visar att de väsentligaste riskerna för 
fel i den finansiella rapporteringen främst 
avser likviditetsrisk, motpartsrisk samt 
valutarisk. Per den 31 december 2010 är 
bedömningen att de identifierade riskerna 
hanterats och att dessa inte innebär några 
risker för fel i den finansiella rapportering-
en. Bolagets riskhantering beskrivs vidare i 
förvaltningsberättelsen och i not 2, sid 43.

kontrollstrukturer
De identifierade väsentligaste riskerna av-
seende den finansiella rapporteringen han-
teras genom olika kontrollstrukturer för att 
säkerställa att de grundläggande kraven 
på den externa finansiella rapporteringen 
uppfylls. Kontrollstrukturerna inkluderar 
både övergripande och mer detaljerade 
kontroller, som syftar till att förebygga, 
upptäcka och korrigera fel och avvikelser, 
och som kan vara både formaliserade och 
informella till sin karaktär. Områden som 
omfattas av kontroller är bland annat behö-
rigt godkännande av affärstransaktioner, 
tillförlitligheten i affärssystem, efterlevnad 
av tillämpliga lagar, tillämpliga redovis-
ningsstandarder och övriga krav på note-
rade bolag, samt områden som innehåller 
väsentliga element av bedömning.

inFormation och 
kommunikation
Information och kommunikation om interna 
styrinstrument avseende den finansiella 
rapporteringen finns tillgängliga för 
bolagets medarbetare i ett dokument-
hanteringssystem. Information och kom-
munikation om interna styrinstrument 
sker även i förekommande fall i samband 
med personalmöten. Den verkställande 
direktören rapporterar eventuella brister i 
den interna kontrollen och riskhanteringen 
avseende den finansiella rapporteringen 
vid styrelsens sammanträden. Den externa 
finansiella rapporteringen sker i enlighet 
med tillämpliga lagar, tillämpliga redovis-
ningsstandarder och övriga krav på note-
rade bolag samt i enlighet med relevanta 
interna styrinstrument såsom bolagets 
informationspolicy.

uppFöljning
Uppföljning för att säkerställa effektivite-
ten i den interna kontrollen och riskhante-
ringen avseende den finansiella rappor-
teringen sker av styrelsen, verkställande 
direktören och övriga ledningen. Uppfölj-
ning inbegriper såväl uppföljning av verk-
ställande direktörens periodiska rapporter 
till styrelsen med särskilt fokus under 2010 
på bolagets likviditet, uppföljning av even-
tuella rapporter från den verkställande 
direktören vad gäller identifierade brister  
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i den interna kontrollen och riskhante-
ringen avseende den finansiella rapporte-
ringen, samt uppföljning av rapporter från 
bolagets revisor. 

aVVikelser FrÅn sVensk kod  
För Bolagsstyrning
c2sat försöker att i största möjliga mån 
tillämpa koden för svensk bolagsstyrning. I 
de fall c2sat väsentligt avviker från koden, 
så skall detta meddelas, vilket sker nedan; 

information kring bolagskodens 
tillämpning
Information kring c2sats tillämpning av 
bolagskoden skall göras publik. Idag finns 
information kring kodens tillämpning till-
gänglig via bolagets Bolagsstyrningsrap-
port på bolagets hemsida. Bolaget avser 

att tillhandahålla fullständig information 
kring tillämpningen av koden på bolagets 
hemsida under 2011.

ledamöter i revisionsutskottets  
oberoende
Bolagskoden förordar att revisionsutskot-
tet uppgår till tre personer, vilka bör vara 
oberoende av ägarförhållanden. c2sat 
har samtliga fem ledamöter som ingår i 
c2sats styrelse i revisionsutskottet, varav 
en representant inte anses oberoende från 
bolagets ägarförhållande.    
 
stockholm, den 14 april 2011 
c2sat holding aB (publ)  

styrelsen 
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FINaNsIELLa RaPPORtER

koncernen moderbolaget

Belopp i ksek not 2010 2009 2010 2009

rörelsens intäkter 3

Nettoomsättningar 20 878 13 578 1 126 4 290

övriga rörelseintäkter 6 464 1 278 31 75

summa rörelseintäkter 27 342 14 856 1 157 4 365

rörelsens kostnader

Direkta kostnader 5 –25 026 –11 756 - -

Externa kostnader 4 –20 633 –19 204 –2 743 –6 091

Personalkostnader  6, 7 –22 613 –12 979 –925 226

avskrivningar 8, 13 –4 454 –4 022 - -

övriga rörelsekostnader –557 –1 155 –76 -

summa rörelsekostnader –73 282 –49 115 –3 744 –5 865

rörelsens resultat –45 940 –34 259 –2 587 –1 499

resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i dotterföretag - - –32 270 –31 000

Finansiella intäkter 9 124 12 3 12

Finansiella kostnader 9 –676 –613 –13 –337

Resultat från finansiella investeringar - –212 - –212

resultat efter finansiella poster –46 492 –35 072 –34 866 –33 037

skatt på årets resultat 10 760 760 - -

Årets resultat –45 733 –34 313 –34 866 –33 037

Valutakursdifferenser 63 - - -

Årets totalresultat för perioden –45 670 –34 313 –34 866 –33 037

Resultat per aktie innan utspädning, kronor –0,10 –0,14

Resultat per aktie efter utspädning, kronor –0,07 –0,14

antal aktier i genomsnitt 519 165 067 351 944 154

resultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare

antal aktier, ingången av året 2010 467 248 560

antal aktier, utgången av året 2010 622 998 080
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FINaNsIELLa RaPPORtER

tIllgÅngar
koncernen moderbolaget

Belopp i ksek not 2010 2009 2010 2009

tillgångar

anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 11 20 798 20 798 - -

övriga immateriella tillgångar 12 35 722 32 963 - -

summa immateriella anläggningstillgångar 56 519 53 761 - -

materiella tillgångar 13

Maskiner och anläggningar 2 630 - - -

Inventarier 2 322 3 374 - -

summa materiella anläggningstillgångar 4 952 3 374 - -

Finansiella tillgångar

andelar i koncernföretag 23 - - 44 762 44 762

andelar i intresseföretag 2, 14 1 166 1 166 1 166 1 166

Finansiella placeringar 2, 15, 23 579 194 464 194

summa finansiella tillgångar 1 745 1 360 46 392 46 122

summa anläggningstillgångar 63 215 58 495 46 392 46 122

omsättningstillgångar

Varulager 16 15 803 13 651 - -

kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2, 17 7 453 5 307 - -

Fordringar på koncernföretag 17 - - 32 345 35 221

övriga fordringar 2, 17 9 005 5 174 392 1 409

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2, 17 590 226 83 35

summa kortfristiga fordringar 32 852 24 358 32 820 36 665

Likvida medel 2, 18 454 5 560 3 1 210

summa omsättningstillgångar 33 306 29 918 32 823 37 874

summa tillgångar 96 521 88 413 79 215 83 996
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FINaNsIELLa RaPPORtER

Skulder och eget kapItal
koncernen moderbolaget

Belopp i ksek not 2010 2009 2010 2009

eget kapital 19

Bundet eget kapital

aktiekapital 80 990 60 742 80 990 60 742

övrigt tillskjutet kapital 163 536 153 070 - -

Reservfond - - 17 445 17 445

Balanserat resultat inklusive årets resultat –186 023 –140 353 –19 878 4 424

summa eget kapital 58 502 73 461 78 557 82 615

avsättningar

övriga avsättningar 25 - - - -

långfristiga skulder

Räntebärande skulder 2, 20 12 803 200 - -

Ej räntebärande skulder 10, 21 2 280 3 040 - -

summa långfristiga skulder 15 083 3  240 - -

kortfristiga skulder

Leverantörskulder 2 10 668 5 636 373 759

övriga räntebärande skulder 2, 20 2 323 356 - -

övriga icke räntebärande skulder 2, 10, 21 9 244 5 471 285 622

övriga avsättningar 25 700 250 - -

summa kortfristiga skulder 22 936 11 713 658 1 381

summa eget kapital och skulder 96 521 88 413 79 215 83 996

poster inom linjen

ställda panter 22 16 880 4 422 1 000* 1 000*

eventualförpliktelser inga inga inga inga 
  
*avvecklad efter räkenskapsperiodens slut. 
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FINaNsIELLa RaPPORtER

koncernen moderbolaget

Belopp i ksek not 2010 2009 2010 2009

den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster –45 940 –34 259 –2 586 –1 499

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 450 150 - -

av och nedskrivningar av anläggningstillgångar 8 4 454 4 022 - -

Erhållen ränta 9 3 12 3 12

Erlagd ränta 9 –611 –613 –12 –337

kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 

–41 644 –30 688 –2 595 –1 824

Förändringar av rörelsekapital

Förändring av varulager 16 –2 152 –2 513 - -

Förändring av kortfristiga fordringar  17 –6 342 –2 462 3 845 –14 771

Förändring av kortfristiga skulder 2, 21 8 964 –4 413 –725 –3 592

Förändringar av rörelsekapital 470 –9 388 3 120 –18 363

kassaflöde från den löpande verksamheten –41 174 –40 076 525 –20 187

 

investeringsverksamheten

Investeringar i dotterbolag 23 –50 - –32 270 –33 567

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 15 –335 - –270 -

Investering i materiella anläggningstillgångar 13 –3 860 –1 532 - -

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 12 –5 672 –3 040 - -

kassaflöde från investeringsverksamheten –9 867 –4 572 –32 540 –33 567

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 20 16 323 4 500 - 1 500

amortering av lån och krediter 20 –1 197 –22 575 - –14 000

Emissionskostnader –8 129 –7 052 –8 129 –7 052

Nyemission 38 937 74 493 38 937 74 493

kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 935 49 366 30 808 54 941

Förändring likvida medel 18 –5 106 4 718 –1 207 1 187

likvida medel vid årets början 5 560 842 1 210 23

likvida medel vid årets slut 454 5 560 3 1 210

justering för poster som ej ingår i kassaflödet

avsättningar och övrigt 25 450 150 - -

Resultat från andelar i intressebolag 14 - - - -

summa 450 150 - -
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finAnSiellA rAPPorTer

hänförligt till moderbolagets ägare

koncernens förändringar i eget kapital, ksek aktiekapital

övrigt  
tillskjutet 

kapital

Balanserad 
vinst inklusive 
årets resultat totalt

ingående balans per 1 januari 2009 30 763 115 608 –106 040 40 333

Årets totalresultat - - –34 313 –34 313

summa årets resultat och övrigt totalresultat - - –34 313 –34 313

nyemission 29 979 37 462 - 67 441

Utgående balans per 31 december 2009 60 742 153 070 –140 353 73 461

ingående balans per 1 januari 2010 60 742 153 070 –140 353 73 461

Årets totalresultat - - –45 670 –45 670

summa årets resultat och övrigt totalresultat 60 742 153 070 –186 023 27 791

nyemission 20 247 10 465 - 30 712

Utgående balans per 31 december 2010 80 989 163 535 –186 023 58 502
 

Bundet eget kapital fritt eget kapital

Moderbolagets förändringar i eget kapital, ksek aktiekapital reservfond överkursfond

Balanserat  
resultat inkl. 

årets resultat
totalt eget 

kapital

ingående balans per 1 januari 2009 30 763 50 775 64 833 –98 163 48 209

 Årets resultat - - - –33 037 –33 037

summa årets resultat och övrigt totalresultat - - - –33 037 –33 037

förlustteckning enligt årsstämmobeslut - –33 330 - 33 330 -

nyemission 29 979 - 37 462 - 67 441

Utgående balans per 31 december 2009 60 742 17 445 102 295 –97 870 82 615

ingående balans per 1 januari 2010 60 742 17 445 102 295 –97 870 82 615

 Årets resultat - - - –34 866 –34 866

summa årets resultat och övrigt totalresultat 60 742 17 445 102 295 –132 736 47 749

nyemission 20 247 - 10 561 - 30 808

Utgående balans per 31 december 2010 80 989 17 445 112 856 –132 736 78 557
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NOtER

not 1 redoVisnings- och Värderingsprinciper

koncernen
c2sat upprättar koncernredovisningen i enlighet med IFRs, International Finan-
cial Reporting standards, sådana de antagits av EU. Detta är samma principer 
som tillämpats i årsredovisningen 2009. Koncernen följer förutom nämnda IFRs-
regler även Rådet för finansiell rapporterings-rekommendation RFR 1 (Komplet-
terande redovisningsregler för koncerner) samt tillämpliga uttalanden från Rådet 
för finansiell rapportering och årsredovisningslagen. 

Koncernen använder en kostnadsslagsindelad resultaträkning, vilket innebär 
att rörelsens kostnader fördelas på övriga externa kostnader, personalkostnader 
samt avskrivningar och nedskrivningar.
Den väsentliga innebörden av IFRs-reglerna framgår under rubrikerna nedan, 
där årsredovisningens principer närmare beskrivs.

moderBolaget
c2sat använder i sin redovisning liksom tidigare de principer som gäller för 
juridiska personer som upprättar en koncernredovisning och är noterade på 
en börs. Bolaget följer Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 
2 ”Redovisningsregler för juridiska personer”. Moderbolaget ska enligt RFR 2 
utforma sina rapporter i enlighet med samtliga tillämpliga IFRs-regler om inte 
rekommendationen anger ett undantag från tillämpning. Moderbolagets princi-
per överensstämmer därför med koncernens om inte annat anges nedan.

Värderingsgrunder
Koncernen använder anskaffningsvärde för balansposter där inte annat framgår.

ändrade redoVisningsprinciper
Nya standarder och rekommendationer samt tolkningar har publicerats och 
är obligatoriska från och med 2010. Följande nya standarder har beaktats vid 
upprättande av 2010 års finansiella rapporter:

iFrs 3 (ändring) rörelseförvärv
ändringen gäller framåtriktat för förvärv efter tidpunkten för i kraftträdandet. 
tillämpningen innebär en förändring av hur förvärv redovisas, bland annat vad 
avser redovisning av transaktionskostnader, eventuella villkorade köpeskil-
lingar och successiva förvärv. ändringen har inte fått någon effekt på tidigare 
gjorda förvärv men kommer att påverka redovisningen av eventuella framtida 
transaktioner.

ias 27 (ändring) koncernredovisning 
Den omarbetade standarden kräver att effekterna av alla transaktioner med 
innehavare utan bestämmande inflytande (tidigare benämnt minoritetsintresse) 
redovisas i eget kapital om de inte medför någon ändring i det bestämmande 
inflytandet. Dessa transaktioner ger inte längre upphov till goodwill eller vinster 
och förluster. standarden anger också att när ett moderföretag mister det be-
stämmande inflytandet ska eventuell kvarvarande andel omvärderas till verkligt 
värde och en vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen.

nya iFrs standarder, ändringarna av standarderna eller tolkningar  
som ännu inte börjat tillämpas och som bedöms ha väsentlig inverkan  
på koncernens finansiella rapporter:
Följande standarder och tolkningar av befintliga standarder har publicerats och 
är obligatoriska för koncernen för räkenskapsår som börjar 1 januari 2011 eller 
senare, men har inte tillämpats i förtid: 

iFrs 9 (ändring) Finansiella instrument 
Gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 eller senare. IFRs 9 behandlar 
värdering och klassificering av finansiella instrument. standarden innehåller två 
primära värderingskategorier: upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde. 
Klassificering sker utifrån bolagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper 
i de avtalsenliga kassaflödena. Om bolagets affärsmodell är att inneha den 
finansiella tillgången i syfte att erhålla de avtalsenliga kassaflödena samt att de 
avtalsenliga kassaflödena utgör enbart kapitalbehov och ränta, ska värdering 
ske till upplupet anskaffningsvärde. alla andra finansiella tillgångar ska värderas 
till verkligt värde.

ias 24 (ändring) upplysningar om närstående 
tillämpas på räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2011. ändringen klargör 
definitionen av en närstående part och mildrar vissa upplysningskrav om till 
staten närstående företag. Upplysningskrav om transaktioner mellan koncern-
företag och koncernens intresseföretag utökas. ändringen medför inte någon 
förändring i koncernens redovisning, då det för närvarande inte finns några 
transaktioner  med intresseföretag inom koncernen.

konsolideringsprinciper
(a) dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella 
och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav 
uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av 
potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera, 
beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande infly-
tande över ett annat företag. 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 bestäm-
mande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dot-
terföretag. anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på 
tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument 
och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader 
som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värderas inled-
ningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt 
minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffnings-
värdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade 
nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger 
verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mel-
lanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på 
transaktioner mellan koncernföretag elimineras. även orealiserade förluster 
elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov 
föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföre-
tag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning 
av koncernens principer.

(b) intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte be-
stämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 
20 och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapita-
landelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens 
redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill (netto efter 
eventuella ackumulerade nedskrivningar) som identifierats vid förvärvet.

Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvär-
vet redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i reserver efter 
förvärvet redovisas bland reserver. ackumulerade förändringar efter förvärvet 
redovisas som ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i 
ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intressefö-
retaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte 
ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller gjort 
betalningar för intresseföretagets räkning. Orealiserade vinster på transaktioner 
mellan koncernen och dess intresseföretag elimineras i förhållande till koncer-
nens innehav i intresseföretaget. även orealiserade förluster elimineras, om inte
transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den 
överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för intresseföretag har i förekom-
mande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av principer inom 
koncernen.
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rörelsesegment
Rörelsesegment definieras som affärsverksamheter som kan generera intäkter 
eller ådra sig kostnader, och vars rörelseresultat regelbundet följs upp av den 
högsta verkställande beslutsfattaren, VD och koncernchefen, samt för vilka se-
parat finansiell information finns tillgänglig. Rörelsesegmenten utgör den ope-
rativa strukturen för intern styrning, uppföljning och rapportering. Faktorer som 
ligger till grund för att identifiera företagets segment utgörs av en kombination 
av olika faktorer vilka främst hänför sig till de erbjudna tjänsternas karaktär och 
en geografisk indelning. c2sat har endast en rörelsegren som består av en inte-
grerad verksamhet med likartade risker och möjligheter varför detta utgör den 
operativa strukturen för intern styrning, uppföljning och rapportering till den 
högsta beslutsfattaren. således redovisar koncernen endast ett segment, för 
segmentsrelaterade upplysningar avseende produkter och tjänster, geografiska 
marknader och information om större kunder, se not 3.

intäktsredoVisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas för sålda varor och tjänster. Intäkter redovisas exklusive mervärdes- 
skatt, returer och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. 
Intäkterna redovisas när beloppen kan mätas på ett tillförlitligt sätt och att det  
är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla koncernen.

Ränteintäkter intäktsredovisas i enlighet med den effektiva avkastningen. 
Erhållen utdelning intäktsredovisas när rätten att erhålla utdelning bedöms 

som säker.

statliga stöd 
statliga stöd har erhållits med 455 ksEK (137) ksEK. Det förekommer att 
utvecklingsarbete finansieras med statliga stöd. De stöd som avses är dels lån 
med villkorlig återbetalningsskyldighet, dels direkta bidrag. Ett villkorligt lån 
innebär normalt att beviljade medel skall återbetalas endast under förutsättning 
att projektet ger ekonomiskt utbyte. Direkta bidrag redovisas som intäkt när de 
mottages från utbetalade myndighet. Bidrag som beviljats men inte utbetalats 
redovisas som en fordran i balansräkningen. Ett direkt bidrag intäktsförs inte 
i sin helhet om det avser att täcka kostnader under flera år framåt. I dessa fall 
periodiseras intäkten proportionellt mot de kostnader som bidraget avser att 
täcka. c2sat saknar villkorliga lån.

Fordringar och skulder i utländsk Valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Vinster 
och förluster på rörelsens fordringar och skulder nettoredovisas och påverkar 
rörelseresultatet. Moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapport-
valuta, det vill säga den valuta i vilken de finansiella rapporterna upprättas, är 
svenska kronor (sEK). Resultat och finansiell ställning för koncernföretag som har 
en annan valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt 
följande (I) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas 
till balansdagens kurs, (II) intäkter och kostnader för var och en av resultaträk-
ningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs. Om genomsnittskursen inte är 
en rimlig uppskattning av årets totala kurseffekter från varje transaktionsdag, 
omräknas istället intäkter och kostnader per transaktionsdagen, och (III) alla 
valutakurseffekter som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital.

immateriella anläggningstillgÅngar 
Immateriella anläggningstillgångar i c2sat består främst av goodwill, balanse-
rade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten samt 
patent. Goodwill utgör det värde som förvärvspriset överstiger marknadsvärdet 
med på de nettotillgångar koncernen förvärvat i samband med ett företagsför-
värv. För ytterligare information se även avsnittet om viktiga uppskattningar och 
bedömningar. 

(a) goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det  
verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets/ 
intresseföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill 
på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill vid 
förvärv av intresseföretag ingår i värdet på innehav i intresseföretag. Goodwill 
testas årligen för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov och redovisas 
till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade nedskrivningar. Vinst eller 
förlustvid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den 
goodwill som avser den avyttrade enheten.

(b) programvara
Förvärvade programvarulicenser aktiveras på basis av de kostnader som upp-
stått då den aktuella programvaran förvärvats och tagits i drift. Dessa kostnader 
skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden. Kostnader för utveckling eller 
underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår. Kostnader som är nära 
förknippade med produktion av identifierbara och unika programvaruproduk-
ter som kontrolleras av koncernen och som har sannolika ekonomiska fördelar 
under mer än ett år och som överstiger kostnaderna, redovisas som immateriella 
tillgångar. I kostnader som är nära förknippade med produktion av program-
varor ingår personalkostnader för programutvecklingen och en skälig del av 
hänförbara indirekta kostnader. Utvecklingskostnader för programvara som 
redovisas som tillgångar skrivs av under sin nyttjandeperiod. standardprogram-
varor kostnadsförs vid investeringstillfället.

(c) patent
Utgifter för patent kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa 
större investeringar har ansetts vara till väsentligt värde för företaget under kom-
mande år och har aktiverats i balansräkningen till anskaffningsvärde. Patent har 
en begränsad nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar. avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden 
över deras bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden är baserad på de un-
derliggande patentens livslängd och uppgår till 10 år. avskrivningsperioden för 
patenten överskrider därmed de fem år som enligt ÅRL i normalfallet bör vara 
moderbolagets avskrivningsperiod. Motivet till en längre avskrivningsperiod är 
att produkterna väntas generera intäkter under hela patentperioden.

(d) Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande 
när de uppkommer. Kostnader som uppstått i utvecklingsprojekt (som gäller ut-
formning och test av nya eller förbättrade produkter) redovisas som immateriella 
tillgångar när det är sannolikt att projektet kommer att bli framgångsrikt med 
tanke på dess kommersiella och tekniska möjligheter, och kostnaderna kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. övriga utvecklingsutgifter redovisas som kostnader när de 
uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare redovisas som en kostnad redovisas 
inte som en tillgång i efterföljande period. avskrivningar görs linjärt för att 
fördela kostnaden över deras bedömda nyttjandeperiod och inleds när utveck-
lingsarbetet avslutats och produkterna har börjat generera intäkter. I normalfallet 
bedöms nyttjandeperioden för aktiverat produktutvecklingsarbete uppgå till 5 år. 
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materiella anläggningstillgÅngar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad efter avdrag 
för ackumulerade planenliga avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för 
reparationer och underhåll redovisas som kostnad i den period de uppstår. 
tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas 
som separat tillgång.

aVskriVningar
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumu-
lerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning tillämpas 
över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod enligt följande:  

nedskriVningar
Prövning av nedskrivningsbehov görs på materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar som skrivs ned närhelst interna eller externa indikationer om 
eventuella nedskrivningsbehov påträffats i enlighet med Ias 36. En nedskrivning 
görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Immateriella tillgångar som ej tagits i bruk skrivs inte av, utan prövas årligen 
avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Om återvinningsvärdet understiger 
det redovisade värdet görs en nedskrivning. Återvinningsvärdet beräknas med 
utgångspunkt i uppskattade framtida kassaflöden utifrån kommersiella och 
tekniska framtida möjligheter.

ersättningar till anställda
pensioner
Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd 
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter 
till en separat juridisk enhet. Pensioner kostnadsförs löpande.

ersättning vid uppsägning
Ersättning vid uppsägning kostnadsförs då förpliktelsen att betala ersättningen 
uppstår.

aVsättningar
avsättningar för omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovisas när kon-
cernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, där 
det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtaganden än 
att så inte sker, och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt.

leasing
anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med 
leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via 
finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång och framtida leasingavgifter 
som räntebärande skulder. För leasingobjekt som klassificeras som operationell 
leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i resultaträkningen. 
Leasingavgifter fördelas linjärt över leasingperioden. Koncernen har enbart
operationella leasingavtal.

redoVisning aV skatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avse-
ende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändring-
ar i uppskjuten skatt. Värdering av skatteskulder/-fordringar sker till nominella 
belopp och enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som 
är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som 
redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skat-
teeffekter i resultaträkningen. skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot 
eget kapital, redovisas mot eget kapital. För poster som redovisas direkt i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital redovisas även skatten direkt i övrigt totalresultat 
respektive eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas och redovisas i enlighet med 
balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader mellan det skattemässiga 
värdet och det redovisade värdet av tillgångar och skulder, samt ackumulerade 
underskottsavdrag. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser 
(och lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna 
skatteskulden regleras. I balansräkningen redovisas beräknad aktuell skatteskuld 
som kortfristig. Uppskjuten skatteskuld redovisas som avsättning. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som långfristig fordran, i den omfattning det är troligt 
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga.

Varulager
Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljnings-
värdet. anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut 
metoden (FIFU). anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten 
består av formgivningskostnader, råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader 
hänförbara indirekta tillverkningskostnader (baserade på normal tillverknings-
kapacitet). Lånekostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskat-
tade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga 
rörliga försäljningskostnader. För ytterligare information, se not 16.

aktiekapital
stamaktier klassificeras som eget kapital. Obligatoriskt inlösbara preferensaktier 
klassificeras som skulder. transaktionskostnader som direkt kan hänföras till 
emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital 
som ett avdrag från emissionslikviden.

Finansiella instrument
Koncernen innehar inga derivat och karaktären på de tillgångar och skulder som 
koncernen för närvarande innehar är värderade till verkligt värde. Finansiella in-
strument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och andra 
fordringar, leverantörsskulder och låneskulder samt intressebolag och övriga 
finansiella placeringar. se även not 2 Finansiell riskhantering för ytterligare 
information.

kundFordringar och lÅneFordringar
Kundfordringar och lånefordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med 
fastställbara betalningar. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell reser-
vering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning görs när det finns 
objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som 
är förfallna. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redo-
visade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, det reserverade 
beloppet redovisas i resultaträkningen. 

leVerantörsskulder och lÅneskulder
Leverantörsskulder och låneskulder är icke-derivata finansiella skulder med 
fastställbara betalningar. De ingår i kortfristiga skulder med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
långfristiga skulder. Upplåning och leverantörsskulder redovisas inledningsvis till 
verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Räntekostnaden redovisas i den period den hänför sig till. 
Inga lånekostnader aktiverade enligt Ias 23 finns. För mer information, se not 2.  

tillgångsslag nyttjandeperiod

Inventarier 3–5 år

Programvara 3–5 år

Balanserade utgifter för forsknings- och  
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 år

Produktionsanläggningar 10 år

Patent 10 år
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likVida medel
Likvida medel innefattar kontantkassa, banktillgodohavanden samt kortfristiga 
placeringar. Kortfristiga placeringar består av tillfällig placering av överskottslik-
viditet som inom 3 månader kan säljas eller på annat sätt omvandlas till likvida 
medel. Placeringarna har värderats till marknadsvärde. Vinster och förluster 
redovisas i resultaträkningen.

Finansiella tillgÅngar som kan säljas
Innehav inom posten ”Finansiella placeringar” är värderade till verkligt värde 
och nedskrivningar redovisas i resultaträkningen inom finansnettot. Om värde-
ringen resulterar i en bedömd värdeförändring redovisas värdeförändringen i 
rapporten över övrigt totalresultat för perioden. 

Då dessa aktier inte är marknadsnoterade och därmed inte finns registre-
rade på en aktiv marknad, används istället andra icke-observerbara data som 
värderingsgrund för aktierna. En bedömning av värdet är baserad på bolagets 
senaste tillgängliga finansiella information och substansvärdet på den kapitalan-
del som c2sat har i bolaget. Värderingen avser främst aIMs 0,3 MsEK.

kassaFlödesanalys
Kassaflödesanalysen redovisas enligt den indirekta metoden. Detta innebär att 
förändringar i resultat- och balansposter har justerats för transaktioner som inte 
medfört in- eller utbetalningar under perioden. I likvida medel ingår kassa och 
bank.

transaktioner med närstÅende
Juridiska och fysiska personer med bestämmande eller betydande inflytande 
över koncernen, eller som koncernen har bestämmande eller betydande infly-
tande över är: dotterbolagen som ingår i koncernen, styrelsens medlemmar och 
vd. transaktioner med styrelse, VD, andra närstående och dotterbolag framgår 
av not 3 Inköp och försäljning inom koncernen och not 7 Ersättning till ledande
befattningshavare.

moderBolagets redoVisningsprinciper
Moderbolaget följer samma redovisningsprinciper som koncernen med  
de undantag som anges nedan: 

• Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
 eventuella nedskrivningar.
• Koncernen följer Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande URA 7 om 
 redovisning av koncernbidrag. Koncernbidrag redovisas efter 
 sin ekonomiska innebörd.
• Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men 
 där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av rösterna 
 för samtliga andelar. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresse-
 företag till anskaffningsvärde. som intäkt från intresseföretag redovisas 
 endast erhållen utdelning av vinstmedel och som intjänats efter förvärvet.
• Koncernbidrag som lämnas och tas emot i syfte att minimera koncernens skatt  
   redovisas som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Hos såväl  
   givare som mottagare gör justering för skatteeffekten av koncernbidraget. 
• Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing.

Viktiga uppskattningar och Bedömningar  

För redoVisningsändamÅl
att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRs kräver användning av en 
del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör 
vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper.  
De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller 
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse 
anges nästa nedan:

• Värdering av goodwill
• Värdering av patent
• Värdering av aktiverade uvecklingskostnader
• Värdering av uppskjutna skattefordringar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar 
och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redo-

visade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår
redogörs för nedan. 

En hög andel av den totala tillgångsmassan i koncernen utgörs av immateriella 
tillgångar. Ledningen prövar årligen om det föreligger något nedskrivnings-
behov avseende koncernens immateriella tillgångar. Företagsledningen gör 
dock vid varje rapportperiods slut en bedömning om det föreligger indikation 
på om någon tillgång minskat i värde. Indikationer kan exempelvis utgöra bety-
dande förändringar i tekniska och kommersiella förutsättningar eller rationalise-
ringar av verksamheten. Om sådana indikationer inträffar gör företagsledningen 
en förnyad beräkning av tillgångarnas återvinningsvärde.

prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (KGE) identifierade 
per verksamhetsbolag. Vid bokslutsdagen 31 december omfattade koncernens 
KGE c2sat communications aB 20,8 MsEK (20,8 MsEK). Återvinningsbart 
belopp för en KGE fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa 
beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade 
på interna finansiella prognoser som uppskattats av företagsledningen, som 
diskuterats och godkänts av styrelsen, och som täcker en femårsperiod. Dessa 
prognoser är framtagna på uppskattad framtida utveckling som baseras på 
strategiska förväntningar om företagets utveckling och bygger på företags-
ledningens egna bedömningar kring generell marknadstillväxt och bolagets 
förutsättningar att öka sina marknadsandelar. Kassaflöden bortom femårspe-
rioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. tillväxttakten överstiger 
inte den långfristiga tillväxttakten för marknaden. Väsentliga antaganden som 
använts för beräkningar av nyttjandevärden är bruttomarginal, tillväxttakt och 
diskonteringsränta (vägd kapitalkostnad). Vid årets bedömning har 20,0 procent 
(16,8 procent) kapitalkostnad använts och en uthållig tillväxt i marknaden om 2,5 
procent (2,5 procent).

Dessa antaganden har använts för att analysera kassagenererande enhet. 
Ledningen har fastställt den budgeterade bruttomarginalen baserat på sina 
förväntningar på marknadsutvecklingen och tillverkningskostnad. Den vägda 
genomsnittliga tillväxttakt som används inkluderar den inflationstakt som led-
ningen bedömer kommer påverka bolagets verksamhet. Den diskonteringsränta 
som används anges före skatt och återspeglar specifika risker som gäller för 
KGE. Diskonteringsräntan har fastställts genom beräkningar av nuvarande rän-
tenivåer för befintlig extern finansiering, samt en bedömd förväntad avkastning 
på ägarfinansiering. Nedskrivningsbedömningen ägde rum under det fjärde 
kvartalet 2010. Resultatet av nedskrivningsbedömningen för goodwill påvisar att 
inget nedskrivningsbehov av goodwill förelåg. 
 
Känslighetsanalys 
Känslighetsanalys av beräkningen av nyttjandevärdet i samband med nedskriv-
ningsbedömningen har genomförts. Om den tillämpade diskonteringsräntan 
varit 3 procent högre än ledningens bedömning, skulle detta medföra en 
nedskrivning av Goodwill med 5 MsEK. Om den uppskattade tillväxten varit 
5 procent lägre än ledningens bedömning, skulle detta medföra en nedskriv-
ning av goodwill med 2 MsEK. Om den uppskattade bruttomarginalen varit 5 
procent lägre än ledningens bedömning, skulle detta medföra nedskrivning om 
13 MsEK.

prövning av nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar
Utgifter för utvecklingsprojekt och patent redovisas som immateriell tillgång då 
det bedöms som sannolikt att de kan komma att ge upphov till framtida intäkter. 
tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och juste-
ras vid behov. I de fall det finns indikationer på att en tillgångs värde överstiger 
dess beräknade återvinningsvärde görs en prövning av om det föreligger
ett nedskrivningsbehov. Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs net-
toförsäljningsvärde och nyttjandevärde.

c2sats immateriella tillgångar består av främst av två större områden. Patent 
(11,7 MsEK) och produktutveckling (24,0 MsEK). Patent, och kostnader direkt 
hänförliga till anskaffning och utveckling av patent, aktiveras som en tillgång 
för bolaget. Kostnader för underhåll och administration av patent kostnadsförs 
löpande. Bolagets utveckling av nya och existerande produkter aktiveras som 
en tillgång fram tills att utvecklingen av produkten (produkterna) anses vara 
avslutad. Därefter påbörjas avskrivningar av respektive produkt. c2sat gör 
bedömningen att balanserade patent och utvecklingsarbeten kan motiveras, 
baserat på nuvarande bruttomarginaler och framtida intjäningsförmåga.
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Värdering av uppskjutna skattefordringar 
ackumulerade skattemässiga förlustavdrag uppgick per 31 december 2010, till 
188 MsEK (142 MsEK). samtliga förlustavdrag är hänförliga till koncernbolag i 
sverige.

Då det föreligger en osäkerhet angående inom vilken tidsrymd underskottet 
kommer att kunna utnyttjas har c2sat, i likhet med tidigare perioder, valt att 
inte ta upp en uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdraget i balans-
räkningen. Detta ställningstagande kan dock komma att omprövas i framtiden. 
För mer information, se not 10.

Viktiga Bedömningar Vid tillämpning aV Bolagets  

redoVisningsprinciper

nedskrivning av finansiella tillgångar som kan säljas
Koncernen följer riktlinjerna i Ias 39 för att fastställa när ett nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång som kan säljas. Detta fastställande kräver en 
omfattande bedömning. När denna bedömning görs utvärderar koncernen, 
bland andra faktorer, hur länge och i vilken utsträckning ett instruments verkliga 
värde är lägre än dess anskaffningsvärde. Dessutom utvärderas finansiellt
tillstånd och affärsutsikter på kort sikt för investeringsobjektet, inklusive faktorer 
som resultat, ändring i operativ verksamhet och kassaflöden. 

Under 2010 har inga förändringar skett av de underliggande värderingarna 
för innehaven i bolaget aIMs aB. Värderingen av aIMs har ökat till 0,3 MsEK 
(0,2 MsEK) i samband med att c2sat deltagit i en emission och därmed ökat 
innehavet till 10,7 procent (8,8 procent) under 2010.

not 2 riskhantering

Finansiell risk 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker, 
inklusive marknadsrisker (valutarisker, ränterisker i kassaflödet), kreditrisker och 
likviditetsrisker.

Under 2010 har omvärldens turbulens och efterdyningaran av den globala 
finanskrisen gjort att fokus på riskexponering och riskeliminering är fortsatt hög. 
sverige har gått stärkt ur krisen, vilket dock inneburit att valutariskerna ökar 
specifikt för bolaget då valutafluktuationerna ökat. Kreditriskerna gentemot 
såväl nya som gamla kunder, är oförändrat hög vilket gör att tidigare givna an-
taganden och bedömningar kan komma att behöva omprövas löpande. Risken 
har ökat vad beträffar likviditetsrisker och kapitalanskaffningsmöjligheter, då 
tillgången på likvida medel på de finansiella marknaderna är fortsatt begränsad. 
stora krav ställs på företagsledning och styrelse att göra bedömningar om vilka 
risker som är väsentliga och vilka åtgärder som kan vidtagas för att eliminera 
eller minska risken.  

En övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de 
finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma 
effekter på koncernens finansiella och operativa resultat. Generella regler får 
dock en minskad betydelse i turbulenta tider. Därför arbetar bolaget aktivt med 
att identifiera, och om möjligt, eliminera specifika risker i alla bolagets tillgångs-
slag och framtida kassaflöden. Det är inte möjligt att eliminera alla risker, men 
en medvetenhet om att risker kan föreligga är en rimligt som generell utgångs-
punkt.      

För c2sat är verksamheten ännu inte så omfattande att generella riskhante-
ringsrutiner och policys är tillämpbara. Varje enskild risk adresseras utifrån en 
bedömning hur stor betydelse den kan ha för företaget. ansvaret för att minska 
exponeringen är alla bolagets medarbetare men med VD som högste ansvarig. 
Bolaget befinner sig dock i en sådan marknadsmässig situation att de risker som 
bolaget kanske måste ta, måste bedömas utifrån övriga strategiska mål såsom 
ökad försäljning, och för att skapa möjligheter och alternativ som konkurrenter 
inte kan erbjuda.       

koncernen 31 dec 2010 
(ksek)

kundfond-
ringar och 

lånefondringar
upplåning och  

lev. skulder

Finansiella 
till gångar som 

kan säljas

Finansiella placeringar - - 529

Kundfordringar 7 453 - -

övriga kortfristiga  
fordringar/skulder

9 005 9 244 -

Leverantörsskulder - 10 668 -

Likvida medel 454 - -

Räntebärande skulder - 15 126 -

totalt 16 913 35 038 529
 
   

koncernen 31 dec 2009 
(ksek)

kundfond-
ringar och 

lånefondringar
upplåning och  

lev. skulder

Finansiella 
till gångar som 

kan säljas

Finansiella placeringar - - 194

Kundfordringar 5 307 - -

övriga kortfristiga  
fordringar/skulder

5 400 –8 761 -

Leverantörsskulder - –5 636 -

Likvida medel 5 560 - -

Räntebärande skulder - –556 -

totalt 16 267 –14 953 194

marknadsrisker
Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från 
olika valutaexponeringar, framför allt avseende föräljning och inköp i EUR och 
UsD. Valutarisk uppstår genom utländska affärstransaktioner, och därmed för-
knippade tillgångar och skulder. all valuta exponering inom koncernen hanteras 
på central nivå. Koncernen har enbart haft begränsad omfattning av försäljning i 
utländsk valuta varför inte någon säkring av kassaflöden har tillämpats. Valutaef-
fekterna i resultaträkningen är inte väsentliga.

2010 års försäljning avser leveranser i såväl EURO som i UsD.

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

kEUR 512 126 - -

kUsD 2 308 766 - -

Då bolaget även har inköp av vissa komponenter i utländsk valuta är inte bola-
gets försäljning till fullo exponerad mot redovisad valutarisk.   

som ett led i bolagets översyn av risker, måste även valutarisker vid offerter tas 
hänsyn till. Under året har en produktionsanläggning i singapore etablerats med 
fakturering vilket minskar valutaexponeringen mellan försäljningspriser och pro-
duktionskostnader. samtidigt har den svenska kronan stärkts kraftigt vilket gör 
att c2sats kassaflöde påverkas då marknadspriserna för denna typ av antenner 
följer UsD kursen. En stärkt kronkurs innebär svårigheter för c2sat att utverka 
högre priser till slutkunden, vilket påverkar bolagets täckningsbidrag.   

I dagsläget är valutasvängningar på kort och medellång sikt väsentliga. Det är 
därför viktigt att bolaget säkrar offerter och kontrakt som löper över längre tid 
med valutaklausuler, samt kortar tiden för offerternas giltighetstid i den mån det 
är möjligt. Vissa större upphandlingar som följer standardiserade format, kräver 
fastprisofferter i utländsk eller lokal valuta och skall beslutas av VD eller styrelsen.

   
ränterisker avseende kassaflöden
Eftersom koncernen utöver likvida medel inte innehar några väsentliga ränte-
bärande tillgångar är koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verk-
samheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. Bolaget 
har i 2010 en större andel räntebärande skulder än tidigare, varför exponeringen 
mot räntor ökar. Detta avser räntor till Norrlandsfonden, aLMI och swedbank. 
För de konvertibler som utgetts under 2011 är räntan fastställd och utgör per 
definition ingen risk.

Koncernens ränterisk uppstår i långfristig upplåning i sEK och görs med rörlig 
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ränta och utsätts därigenom för ränterisk. Ledningen följer löpande utveck-
lingen av marknadsräntor för att minimera risken för koncernen. Räntebärande 
skulder, med rörlig ränta, per 2010-12-31 uppgick till 15,1 MsEK, föregående år 
0,6 MsEK. Ränterisken per procentenhet utgör +/– 151 ksEK på resultatet efter 
skatt, föregående år +/– 6 ksEK.     

kreditrisk 
Kreditrisken hanteras på koncernnivå. Kreditrisk uppstår genom att likvida 
medel, tillgodohavanden hos banker, samt kreditexponeringar hos grossister 
och detaljister inte kan komma bolaget till del i den omfattning som bedömts 
tidigare. I de fall då ingen oberoende kreditbedömning finns, görs en individuell 
riskbedömning av kundens kreditvärdighet. Oavsett vad som gällt tidigare vid 
oberoende bedömningar kring kreditriskerna (av 3:e part eller av bolaget) så har 
den finansiella krisen gjort att tidigare extremt kreditvärdiga kunder kan komma 
att behöva omprövas löpande med avseende på kreditrisken.   

c2sats målsättning är att likvid med dels betalning vid tecknade av order 
och dels genom rater allt eftersom leveranser sker, för att matcha kassaflödena 
i leveransprojekten. Några kreditförluster har inte registrerats under 2010 med 
avseende på kundfordringar, men reserveringar har gjorts med avseende 
kostnader för säkerställande av fordringarna på IsN Mätteknik aB och Maritime 
communications aB.       

Beträffande Maritime communications Pty Ltd har de inte fullföljt sina 
betalningar och inte upprätthållit den legala status som förespeglats tidigare 
företagsledning och styrelse. c2sat överväger för närvarande möjligheterna att 
vidtaga rättsliga åtgärder mot bolagets huvudmän, samt i vilken utsträckning de 
borgensåtagande som enskilda privatpersoner lämnat för bolaget Maritime’s 
åtagande kan åberopas av c2sat vid indrivningar av utestående fordringar. För 
ytterligare information avseende kreditrisker i koncernen, hänvisas till not 17. 
 
likviditetsrisk
Likviditetsrisk hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt med likvida 
medel och tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter, eller på 
annat sätt säkerställd likviditet i bolaget. Vid bedömning av inkommande kassa-
flöden tas endast med betalningar för erhållna order och blir då en bedömning 
med sämsta utfall som underlag.    

Under 2010 genomförde c2sat en garanterad företrädesemission om 38,9 
MsEK. Vidare upptogs lån av aLMI, Norrlandsfonden och swedbank om totalt 
17 MsEK för att öka bolagets rörelsekapital. Delar av dessa lån har amorterats 
under 2010. Det försäljningsstopp som drabbade bolaget under hösten 2010 
var mycket olyckligt för bolagets likvida position. Mycket av den likviditet som 
använts till en ökning av rörelsekapitalet bands i lager. Bolagets finansiering 
inför 2011 är därför mycket beroende av hur snabbt företaget kan omsätta dessa 
bundna tillgångar till likvida medel. Efter räkenskapsperiodens slut har bolaget 
skapat möjlighet att utge konvertibler om maximalt 20,75 MsEK, varav 10,75 
MsEK utnyttjats, samt under april 2011 utge ytterligare konvertibel om 5 MsEK 
plus 10 MsEK. Konvertiblerna löper över 24 månader till 36 månader med en 
ränta om 10 procent och en konverteringskurs om 0,13 sEK/aktie.  
   Inför stämman 2011 föreslås styrelsen få ett förnyat mandat att utge aktier, 
konvertibler, eller övriga instrument för att säkerställa att bolaget har likvida 
medel för drift fram tills att positiva kassaflöden kan uppnås i verksamheten. 
Bolagets kapitalbehov är helt avhängigt möjligheten att öka försäljningen, 
omvandla tillgångar bundna i lager, effekten av kostnadesrationaliseringar i 
omkostnader och produkter.     

c2sats likviditet är till viss del beroende av fluktuation i insatsvarupriser, 
kundinbetalningar och villkor kring kundkrediter. Det är dock svårt att kvantifiera 
den direkta påverkan dessa faktorer har för c2sats totala resultat varför inga 
känslighetsanlyser upprättats i detta avseende. 

 
kapitalrisk 
På bokslutsdagen uppgår koncernens eget kapital till 58,5 MsEK (73,4 MsEK). 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga 
att fortsätta sin verksamhet så att den kan generera avkastning till aktieägarna 
och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kassastruktur 
för att hålla kostnaderna för kapital nere. Inför stämma föreslås att de bundna 
aktiekapitalet nedsättes till 12,5 MsEK och övrigt egen kapital överförs till fritt 
eget kapital, för framtida förlusttäckning och liknande. Per årskiftet understiger 
koncernens totala aktiekapital det bundna kapitalet.  

Ledningen följer löpande utvecklingen av det egna kapitalet i syfte att säker-
ställa koncernens kapitaliseringsbehov.    

Kvantitativa mål för soliditet och skuldsättningsgrad saknas och bolaget har 
heller inga villkorade lån som är knutna till sådana mått eller målsättningar.

Genom den av styrelsen föreslagna företrädesrättsemissionen, med därtill 
hörande möjlighet till riktad emission, så minskar bolagets kapitalrisk ytterligare.

not 3 Försäljning 

c2sat har endast en rörelsegren som består av en integrerad verksamhet med 
likartade risker och möjligheter varför detta utgör den operativa strukturen för 
intern styrning, uppföljning och rapportering till den högsta beslutsfattaren. 
således redovisar koncernen endast ett segment. Nedan redovisas segmentsrela-
terade upplysningar avseende produkter och tjänster, geografiska marknader och 
information om större kunder. Nettofaktureringen 20,9 MsEK (13,6 MsEK) avser 
för koncernen levererade antenner till sverige, övriga Europa och asien. 

c2sat Production aB har fakturerat bolaget c2sat communications aB  
21,9 MsEK (14,8 MsEK) för leverade antenner och utvecklingsarbete. 

Moderbolagets fakturering avser i sin helhet fakturering av omkostnader för 
dottebolagen. 

Upplysningar för geografiska marknader under räkenskapsåren framgår 
nedan:  

segmentsinFormation

intäkter från externa kunder 2010 2009

sverige 396 537

asien 8 735 9 031

övriga länder 11 748 4  011

total 20 878 13 578

intäkt från större kunder 2010 2009

thales 5 103 1 358

Pt aJN solucindo (Pte.) Ltd 4 896 4 365

Maritime communications (Pty) Ltd - 149

scopetel 3 073 -

France-telecom 2 749 -

Xinguo It  765 4 517

övriga 4 292 3 190

total 20 878 13 578

intäkt per kategori  2010 2009

Varuförsäljning 20 302 12 724

Produktdokumentation, asien - 845

Konsultationsintäkter och övrigt 576 9

aktiverade utvecklingskostnader och lager 5 605 1 278*

övriga rörelseintäkter, inklusive ränta 859 -

total 27 342 14 856

* 2009 års siffror inkluderar lagerförändringar
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not 4 arVode till koncernens reVisorer

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

pwc aB

Revisionsuppdrag 479 716 479 716

Revisionsuppdrag utöver  
revisionsuppdrag

60 100 60 100

skatterådgivning - - - -

övriga uppdrag - 59 - 59

summa arvode till koncernens revisorer 539 875 539  875    

 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 
som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet 
av sådana övriga arbetsuppgifter. allt annat är andra uppdrag.  

not 7 ersättning till ledande  
BeFattningshaVare

principer och villkor
Förutom styrelse och VD i moderbolaget avses här fyra övriga medarbetare som 
ledande befattningshavare, se sid 25. 

styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 
bolagsledningen i såväl bolaget som dotterbolagen c2sat communications 
aB och c2sat asia Pacific (Pte.) Ltd, innebär att bolagen skall sträva efter att 
erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och att 
kriterierna därvid skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompe-
tens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar:

– Fast grundlön,
– Rörlig ersättning, 
– Pensionsförmåner och
– övriga förmåner och avgångsvillkor.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till 
befattningshavarens ansvar och befogenheter. 

Den rörliga ersättningen för VD och övriga ledande befattningshavare baseras 
dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar och 

uppgår för VD högst till 33 procent och för övriga befattningshavare högst till 33 
procent av befattningshavarens grundlön.  
 
Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ItP-planen. Pensions-
grundande lön utgörs av grundlön. avgångsvederlag vid uppsägning från 
bolagens sida uppgår till högst en årslön för VD och 6 månader för övriga 
ledande befattningshavare. samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu 
inte utbetalats håller sig inom de ramar som angetts ovan.

styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl för det.

pensioner
avtal gällande framtida pensionsåtaganden saknas inom koncernen.

aktierelaterade erättningar
aktierelaterade ersättningar saknas inom koncernen.

Berednings- och beslutsprocessen
Ledningen i bolaget utgörs av verkställande direktören. VD har ej erhållit arvode 
utöver lön. Det totala arvodet för styrelsens ledamöter valda av bolagsstämman 
beslutades av bolagsstämman. arvode som beslutades för på årsstämman 2010 
var 90 000 kr per styrelseledamot och 210 000 kr till styrelsens ordförande.

VD har en uppsägningstid från bolagets sida om 6 månader och tillika 6 
månader vid egen uppsägning. För övriga personer i bolagsledningen gäller en 
uppsägningstid om 3 till 6 månader.  
    Den rörliga ersättningen följer de riktlinjer som beslutats på senaste årsstäm-
man. Pension följer avgiftsbestämd plan. 

transaktioner med närstående
Under 2010 har bolaget inte haft några transaktioner med närstående.  
 

Följande transaktioner har skett med närstående:

köp av varor och tjänster 2010 2009

Köp av tjänster, MsEK - 1,0

not 5 direkta kostnader 
 
Direkta kostnader avser råvaror och förnödenheter avseende c2sat communi-
cations aB och c2sat Production aB. 
Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 7 681 ksEK (5 099 ksEK).  
av dessa har 5 605 ksEK (1 898 ksEK) aktiverats, se not 12.
Under 2010 ingår lagerförändringar om –4 603 ksEK. 

not 6 medeltal anställda samt löner  
och ersättningar 

koncernen

medeltal anställda 2010 2 009

Moderbolaget sverige - -

Dotterbolag sverige 20 15

Dotterbolag singapore 3 0

Business support Office, BsO Kina - 2

summa medelantal anställda 23 17

antalet anställda vid årets slut 2010
Varav  

kvinnor, % 2009
Varav  

kvinnor, %

Moderbolaget sverige - - - -

Dotterbolag sverige 20 15 16 12

Dotterbolag singapore 3 - 1 -

Business support Office, BsO Kina - - 2 -

summa anställda vid årets slut 23 15 19 12

koncernen moderbolaget

personalkostnader 2010 2009 2010 2009

Löner och ersättningar har uppgått till:

styrelse 572 527 572 527

VD  1 746 1 645 - –1 000

övriga anställda  12 802 6 297 - -

totala löner och ersättningar 15 120 8 469 572 –473

sociala avgifter enligt lag och avtal 4 370 2 753 126 155

Pensionskostnader 2 074 1 067 217 -

varav för styrelse och VD 374 416* - -

övriga personalkostnader 600 690 10 92

avgångsvederlag 450 - - -

summa personalkostnader 22 613 12 979 925  –226

* Inkluderar tidigare VD Fredrik Hånell fram till och med 2009-11-11



46 c2sat

NOtERNOtER

ersättning och kostnader 2010, ksek
arvoden 

och fast lön
rörlig 

ersättning
övriga 

förmåner
pensions- 

kostnad summa

Göte Emtander, styrelsens ordförande* 85 - - - 85

arild Frånberg, styrelseledamot* 40 - - - 40

suzan Kalleberg, styrelseledamot* 40 - - - 40

sigrun Hjelmquist, styrelsens ordförande 105 - - - 105

Jan alvén, styrelseledamot 85 - - - 85

carl-Otto Dahlberg, styrelseledamot 85 - - - 85

Jan-axel Näsman, styrelseledamot 85 - - - 85

Olof stjernberg, styreleledamot 45 - - - 45

Summa ersättningskostnader 570 - - - 570

 

VD för koncernen, Fredrik Nygren 1 506 240 - 374 2 120

övriga ledande befattningshavare 3 698 112 600 665 5 075

* Ledamot fram till årsstämma 2010.

ersättning och kostnader 2009, ksek
arvoden 

och fast lön
rörlig 

ersättning
övriga 

förmåner
pensions- 

kostnad summa

tomas Mikaelsson, styrelseledamot** 80 - - - 80

Göte Emtander, styrelsens ordförande, 2009-05-07 till 2010-05-06 170 - - - 170

Jan alvén, styrelseledamot, 2009-05-07 till 2010-05-06 80 - - - 80

carl-Otto Dahlberg, styrelseledamot, 2009-05-07 till 2010-05-06 80 - - - 80

arild Frånberg, styrelseledamot, 2009-05-07 till 2010-05-06 80 - - - 80

suzan Kalleberg, styrelseledamot, 2009-05-07 till 2010-05-06 80 - - - 80

Jan-axel Näsman, styrelseledamot, 2009-05-07 till 2010-05-06 80 - - - 80

summa ersättningskostnader 650 - - - 650

Fd VD för koncernen Fredrik Hånell uppbar lön 2009-01-01 till 2009-11-11* 1 290 - - 138 1 428

VD för koncernen Fredrik Nygren 1 169 100 - 278 1 547

* Kostnader för Fredrik Hånell reserverades för i bokslutet med motsvarande 1 MsEK, varför nettokostnaderna för koncernen i 2009 uppgick till 283 ksEK. 

** Ledamot fram till årsstämma 2009.

not 8 planenliga aVskriVningar

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

övriga  immateriella tillgångar –2 919 –3 219 - -

Inventarier –1 535 –803 - -

summa planenliga avskrivningar –4 454 –4 022 - -

not 9 Finansiella intäkter och kostnader

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

Ränteintäkter 3 12 3 12

övriga finansiella intäkter 121 - - -

summa finansiella intäkter 124 12 3 12

Räntekostnader –611 –613 –12 –337

Resultat från andelar i dotterbolag - - –32 270 –31 000

övriga finansiella kostnader –65 –212 –1 –212

summa finansiella kostnader –676 –825 –32 283 –31 549

not 7 ersättning till ledande BeFattningshaVare (Fortsättning)
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not 10 inkomstskatt

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

aktuell skatt -            - - -

Förändring uppskjuten skatt 760        760 - -

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska 
belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd genomsnittlig  
skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:  

resultat före skatt enligt  
resultaträkning –46 492 –35 072 –34 866 –33 037

aktuell skatt 26,3% –12 227 –9 224 –9 170 –8 689

skatteeffekt av: 

Inkomstskatt beräknad enligt natio-
nell skattesats

708 106 - -

Ej avdragsgilla nedskrivningar - 56 8 487 8 209

Ej avdragsgilla kostnader, netto 20 100 - -

skattemässiga underskott för vilka 
ingen uppskjuten skattefordran 
redovisas 10 738 8 202 683 480

skatteintäkt/skattekostnad 760 760 - -

uppskjuten skatteskuld avseende  
immateriella anläggningstillgångar 2010 2009

ingående balans 3 798 4 558

Förändring –760 –760

utgående balans 3 038 3 798

Koncernens skatteintäkt om 760 ksEK (760 ksEK) avser uppskjuten skatt på im-
materiella anläggningstillgångar, se not 12.
Koncernen har ett underskott på 188 MsEK (142 MsEK) där ingen del är aktive-
rad som uppskjuten skattefordran.   
Underskotten är inte tidsbegränsade. 
skatteeffekt av emissionskostnader beaktas inte då c2sat inte befinner sig i 
position att betala skatt. 

not 11 goodwill
koncernen

2010 2009

ingående anskaffningsvärde 20 798 20 798

Årets förändring - -

utgående anskaffningsvärde 20 798 20 798

 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
I enlighet med Ias 36 beträffande nedskrivningar prövar c2sat årligen  
redovisat goodwillvärde för eventuellt nedskrivningsbehov.  
– En nedskrivning sker så snart återvinningsvärdet understiger bokfört värde.
–  Bedömning av goodwillvärderingar görs med utgångspunkt i efterfrågan  

och intresset på marknaden för bolagets produkt.
– Bedömningen görs utifrån kommersiella och tekniska framtida möjligheter.
–  Bedömningen av goodwillvärdet sker utifrån förväntade diskonterade  

kassaflöden, se not 1. 

not 13 materiella tillgÅngar
koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

ingående anskaffningsvärde 5 405 3 809 40 40

Årets anskaffningar 3 860 1 596 - -

Årets utrangeringar –748 - - -

utgående anskaffningsvärde 8 517 5 405 40 40

ingående ackumulerade avskrivningar –2 075 –1 272 –40 –40

Årets avskrivningar –1 827 –803 - -

Årets utrangeringar 337 - - -

utgående ackumulerade avskrivningar –3 565 –2 075 –40 –40

utgående bokfört värde  4 952 3 374 - -

Årets leasingskostnader uppgår för koncernen till 6 ksEK (8 ksEK) och för  
moderbolaget till 0 ksEK (0 ksEK). 
Finansiella leasingavtal saknas inom koncernen. 
av inventarierna är 2 270 ksEK (3 310 ksEK) hänförligt till verksamheten i 
sverige, övrigt är hänförligt till singapore. 

not 12 immateriella tillgÅngar
koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

ingående anskaffningsvärde 47 850 46 403 - -

Årets anskaffningar 5 672 2 497 - -

Omklassificering - –1 050 - -

utgående anskaffningsvärde 53 522 47 850 - -

ingående ackumulerade avskrivningar 14 887 11 975 - -

Årets avskrivningar 2 913   2 912 - -

utgående ackumulerade avskrivningar 17 800 14 887 - -

utgående bokfört värde 35 722 32 963 - -

Balanserade utgifter för  
utvecklingsarbeten 23 973  18 368 - -

Koncessioner, licenser, varumärken  
och liknande rättigheter. 193       152 - -

Patent 11 556  14 443 - -

utgående bokfört värde 35 722 32 963 - -

Koncernen omprövade 2010-12-31 nyttjandeperioden för sina immateriella 
tillgångar i enlighet med bestämmelserna i Ias 36. Detta ledde inte till 
några justeringar.  
av immateriella tillgångar är 35 722 ksEK (32 963) hänförligt till sverige. 
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not 14 andelar i intresseFöretag

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

ingående anskaffningsvärde 1 166 1 166 1 166 1 166

Årets anskaffningar - - - -

utgående bokfört värde 1 166 1 166 1 166 1 166

säte
kapitalandel/
röstandel, %

antal
andelar

Bokfört värde 
2010-12-31

Bokfört värde 
2009-12-31

koncernen

Wermtec Electronics aB (org. nr. 556650-3198) arvika (sWE) 35,0 1 050 1 166  1 166   

moderbolaget

Wermtec Electronics aB (org. nr. 556650-3198) arvika (sWE) 35,0 1 050 1 166 1 166

ksek tillgångar skulder intäkter resultat

Wermtec Electronics aB (org. nr. 556650-3198) 3 691 39 0 –51

Redovisningen av intressebolag är baserad på senast tillgängliga årsredovisning, vilket avser det brutna räkenskapsåret 2009-05-01 till 2009-12-31.

not 15 Finansiella placeringar

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 194 406 194 406

Årets nyanskaffningar aIMs och a-FIN 245 - 180 -

Årets nedskrivning, aIMs - –212 - –212

utgående bokfört värde 439 194 374 194

ingående lånefordringar - - - -

Årets lånefordran, aIMs 90 - 90 -

utgående lånefordringar 90 - 90 -

säte
kapitalandel/
röstandel, %

antal
andelar

Bokfört värde 
2010-12-31

Bokfört värde 
2009-12-31

koncernen

advanced Inertial Measurement systems sweden aB (org. nr. 556662-0786) Karlskoga (sWE) 10,7 3 125 374 194

moderbolaget

advanced Inertial Measurement systems sweden aB (org. nr. 556662-0786) Karlskoga (sWE) 10,7 3 125 374 194

a-FIN International aB* 19,0 190 65 -

* avser andel i bolag under etablering av uthyrningsverksamhet och finansieringslösningar för c2sat.

not 16 Varulager
koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

Material i lager 2 790 8 717 - -

Lager av färdiga produkter 4 921 4 933 - -

Varor under tillverkning 8 092 - - -

summa varu- och färdigvarulager 15 803 13 651 - -
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not 17 kundFordringar och andra Fordringar

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

Fordringar på koncernföretag - - 32 345 35 221

Kundfordringar 7 453 5 307 - -

övriga fordringar, inkl förskott till leverantör 9 005 5 174 392 1 409

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 590 226 83 35

summa kundfordringar och andra fordringar 17 048  10 707    32 820 36 665

 
 
Åldersanalys 2010

  
 

ej förfallet 

Förfallet  
ej nedskrivet
( 0–90 dagar)

Förfallet  
ej nedskrivet
( +90 dagar)

 

nedskrivningar

 

totalt

Kundfordringar - 2 087 7 227 –1 861 7 453

Momsfordran 1 950 - - - 1 950

Kortfristig reversfordran - - 354 - 354

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 590 - - - 590

övriga fordringar 6 702 - - - 6 702

summa 9 242 2 087 7 581 –1 861 17 048

 
 
Åldersanalys 2009

 
 

ej förfallet

Förfallet  
ej nedskrivet
( 0–90 dagar)

Förfallet  
ej nedskrivet
( +90 dagar)

 

nedskrivningar

 
 

totalt

Kundfordringar 2 933 1 636 2 238 –1 500    5 307

Momsfordran 2 847 - - - 2 847

Kortfristig reversfordran - - 1 040 - 1 040

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 226 - - - 226

övriga fordringar 1 287 - - - 1 287

summa 7 293 1 636 3 278 –1 500 10 707

kundfodringar per valutaslag 2010 sek euro usd Total

Kundfordringar, ksEK - - 7 453 7 453

kundfodringar per valutaslag 2009 sek euro usd Total

Kundfordringar, ksEK - 1 422 5 385 6 807

Per den 31 december 2010 har koncernen redovisat kundfordringar där nedskrivningsbehov föreligger på 1 861 ksEK (1 500 ksEK).  
Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 1 861 ksEK (1 500 ksEK) per den 31 december 2010 och är hänförliga till 2008/2009.  
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not 20 ränteBärande skulder

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

Långfristig låneskuld 7 600 200 - -

Kortfristig låneskuld 7 526 356 - -

summa räntebärande skulder 15 126 556 - -

låneskulder per 2010-12-31 långfristig låneskuld kortfristig låneskuld löptid ränta

aLMI Företagspartner - 200 2005-10-30 till 2011-12-31 Rörlig

aLMI Företagspartner 2 892 2 169 2010-02-25 till 2013-02-28 Rörlig

Norrlandsfonden 3 208 1 834 2010-03-15 till 2013-03-30 Rörlig

swedbank, checkkredit - 2 323 2010-04-01 till 2011-09-30 Rörlig

swedbank 1 500 1 000 2010-01-21 till 2013-01-31 Rörlig

summa 7 600 7 526

Förfall efter 12 månader Förfall inom 12 månader

Lån* 7 600 7 526

Ränta* 608 645
* se även not 2 samt not 22

not 21 icke ränteBärande skulder

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

avsättning för beräknad latent skatt 2 280 3 040 - -

skatteskuld 753 582 - -

övriga skulder 1 832 864 32 -

övriga upplupna kostnader 6 658 5 132 253 622

summa övriga icke räntebärande skulder 11 523 9 618 285 622

Förfall inom  
12 månader

Förfall efter  
12 månader

övriga skulder 1 359 473

övriga upplupna kostnader 6 658 -

Latent skatt 753 2 280

not 18 likVida medel

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

Kassa och bank 174 5 238 3 1 210

spärrade likvider 280 322 - -

totala likvida medel 454 5 560 3 1 210
 
spärrande likvider är blockerade mot utgivande av bankgarantier, så kallat 
fullgörande garantier av kontrakt, till förmån för thales.

not 19 eget kapital

antalet utestående aktier uppgår till 622 998 080 (467 248 560).  
Kvotvärdet per aktie är 0,13 sEK och samtliga utestående aktier är B-aktier. 
Vid årskiftet finns inga konvertibla förlagslån eller optioner utestående. 
Bolaget har under 2010 genomfört en aktiemission. För ytterligare information 
hänvisas till sidan 18-20, aktien och ägarna. 

styrelsen har efter räkenskapsperiodens slut beslutat att utge konvertibla 
skuldebrev om maximalt 20,75 MsEK plus 15 MsEK. Konvertiblerna löper över 
24 månader till 36 månader med 10 procents årlig ränta och kan, om de tecknas 
och konverteras till fullo, innebära en maximal ökning av antalet aktier med  
275 000 000 aktier till kursen 0,13 sEK per aktie. 

långsiktig låneskuld
avser långfristiga skulder till kreditinstitut, lånen amorteras/ränta erläggs kvartalsvis. Lånen kan lösas innan löptidens utgång, datum för generell omförhandling saknas. 
 
kortsiktig låneskuld 
avser 2010 kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut.
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not 22 ställda panter och eVentualFörpliktelser/ansVarsFörBindelser

koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

ställda panter

Företagsinteckningar Bolag

  Norrlandsfonden och aLMI* c2sat communications aB 11 500  2 000    -  - 

  Nutek c2sat Production aB 600  600    -  - 

  swedbank c2sat communications aB 3 500  500    -  - 

  Metodicum / Infoservice* c2sat holding aB 1 000 1 000 1 000  1 000    

  spärrade medel för fullgörandegaranti c2sat communications aB 280 322 - -

summa 16 880  4 422    1 000  1 000    

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser inga inga inga inga
* avslutade efter räkenskapsperiodens slut.

not 25  aVsättningar
koncernen moderbolaget

2010 2009 2010 2009

ingående balans, avsättningar 250 2 500 - 1 000

Uppsägningskostnader 450 –1 000 - –1 000

Garantiåtaganden - –1 500 - -

övriga avsättningar - 250 - -

utgående balans, avsättningar 700 250 - -

not 23 andelar i koncernFöretag

organisations nummer säte
andel av  

kapitalet, %
antal  

andelar
Bokfört värde i  

moderbolaget 2010
Bokfört värde i  

moderbolaget 2009

c2sat communications aB 556608-9628 stockholm 100,0   100 41 694 41 694

c2sat Production aB 556675-8917 söderhamn 100,0   100 500 500

c2sat asia Pacific (Pte.) Ltd 200915810Z singapore 100,0 500 000 2 567 2 567

Bokfört värde i moderbolaget 44 762 44 762

c2sat technology aB* 556832-6937 stockholm 100,0 1 000 50 -

bokfört värde i dotterbolag 1 000 50 -

2010 2009

ingående anskaffningsvärde 118 212 84 645

Kapitaltillskott 32 270 31 000

Årets anskaffning - 2 567

utgående anskaffningsvärde 150 482 118 212

ingående nedskrivningar –73 450 –42 450

Årets nedskrivningar –32 270 –31 000

utgående nedskrivningar –105 720 –73 450

Bokfört värde 44 762 44 762

2010 års nedskrivningar avser andelar i c2sat communications aB 30 997 ksEK (27 000 ksEK) respektive c2sat Production aB 1 273 ksEK (4 000 ksEK).
* Bolag under etablering, ingen verksamhet pågår. Redovisas som finansiell anläggningstillgång vid årsskiftet i c2sat communications aB.

not 24 Väsentliga händelser eFter Årets slut

I enlighet med reglerna för IFRs redovisas följande händelser efter årets slut:      
Under januari 2011 har c2sat genomfört positiva tester med bland annat  
singtel, efter uppgradering av c2sats POc installationer i december 2010. 
    I januari beslutade c2sat om att utge ett antal konvertibla skuldebrev till 
Hevonen Invest aB om maximalt 20,75 MsEK, uppdelat på fem (5) lividtillfällen 
och särskilda villkor. av dessa har 10,75 MsEK hittills tecknats.  
    I februari månad avyttrade c2sat sitt innehav i Wermtec Electronics aB.  
    I mars månad tecknade c2sat en avsiktsförklaring med Multi Resource  
technologie GmbH, MRt.  
    I april månad beslutade c2sat om att utge ytterligare konvertibel om maxi-
malt 5 MsEK plus 10 MsEK.  
     styrelsen i c2sat har inför stämman föreslagit beslut om justering av aktie-
kapitalgränser samt en omvänd split om 100:1. Vidare föreslås inför stämman 
beslut om framtida incitamentsprogram till personal och ledande befattnings-
havare.   
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noterstyrelsens rapport

styrelsen och verkställande direktören 
försäkrar att koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder IFrs sådana de 
antagits av eU och ger en rättvisande bild 
av koncernens ställning och resultat. Årsre-
dovisningen har upprättats i enlighet med 

god redovisningssed och ger en rättvi-
sande bild av moderbolagets ställning och 
resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen 
och moderbolaget ger en rättvisande över-
sikt över utvecklingen av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och 

resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför.

Moderbolagets och koncernens 
resultaträkningar och balansräkningar är 
föremål för fastställande på årsstämman 
den 5 maj 2011.

styrelsens rapport

                  stockholm, den 14 april 2011

            sigrun Hjelmqvist             Jan alvén        carl-otto Dahlberg   
                                               ordförande                                                                        styrelseledamot                                                                          styrelseledamot 

            Jan-axel näsman    olof stjernberg 
                                                         styrelseledamot                                                                                                           styrelseledamot                                             

          Fredrik nygren 
          Verkställande direktör

          Vår revisionsberättelse har avlämnats den 14 april 2011.
Den avviker från standardutformningen.

        pricewaterhousecoopers aB 

 
 
 sten Håkansson, auktoriserad revisor,  tobias stråhle,
 Huvudansvarig revisor   auktoriserad revisor       
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Vi har granskat årsredovisningen och 
koncernredovisningen, med undantag för 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna  
30–33, bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i 
c2sat Holding aB för år 2010. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta do-
kument på sidorna 26–52. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningsla-
gen tillämpas vid upprättandet av årsre-
dovisningen samt för att internationella 
redovisningsstandarder IFRs sådana de 
antagits av EU och årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av koncernre-
dovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss 
om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen samt förvaltningen på grundval av 
vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med 
god revisionssed i sverige. Det innebär att 
vi planerat och genomfört revisionen för 
att med hög men inte absolut säkerhet för-
säkra oss om att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsent-
liga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshand-
lingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens 
och verkställande direktörens tillämpning 
av dem samt att bedöma de betydelse-
fulla uppskattningar som styrelsen och 

förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Utan att det påverkar våra uttalanden 
ovan vill vi fästa uppmärksamheten på 
beskrivningen av finansiering och likviditet 
som framgår av förvaltningsberättelsen 
på sidan 26–29 i årsredovisningen. Som 
framgår där är finansieringen av verksam-
heten beroende av att C2SAT kan realisera 
de utestående omsättningstillgångarna 
och att kundorder erhålls enligt plan men 
även att ägarna fortsatt tillskjuter kapital. 
Ovanstående förhållanden utgör, enligt vår 
bedömning, en förutsättning för att bola-
get ska kunna fortsätta sin verksamhet.

rapport om bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för bolagsstyr-
ningsrapporten på sidorna 30–33 och 
för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

som underlag för vårt uttalande om att 
en bolagsstyrningsrapport har upprättats 
och är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens  övriga delar, har  vi 
läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt 
dess lagstadgade innehåll baserat på vår 
kunskap om bolaget.

En bolagsstyrningsrapport har upprät-
tats, och dess lagstadgade information 
är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen och koncern-
redovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. som underlag 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyl-
dig mot bolaget. Vi har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningsla-
gen eller bolagsordningen. Vi anser att 
vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i sverige. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder IFRs sådana de 
antagits av EU och årsredovisningslagen 
och ger en rättvisande bild av koncernens 
resultat och ställning. Våra uttalanden om-
fattar inte bolagsstyrningsrapporten på sid 
30–33. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och för koncernen, 
behandlar förlusten i moderbolaget enligt 

till Årsstämman i c2sat holding aB 
org nr 556536-0954

REVIsIONsBERättELsE

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 april 2011.
 

Pricewaterhousecoopers aB

tobias stråhle,
auktoriserad revisor

sten Håkansson, 
auktoriserad revisor, Huvudansvarig revisor
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