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TECHNOLOGY BUILT TOUGH
 
Namnet Aqeri kommer från det fornnordiska akkeri, ankare. Med detta vill vi betona den trygghet som våra produkter 
och affärsrelationer skall ge våra kunder. Samtidigt stavar vi namnet med ”q” för att betona vårt fokus på ”quality”. 
I logotypen kombineras namnet med en sköld. Den symboliserar det skydd mot yttre påfrestningar som kännetecknar 
våra produkter, skydd mot såväl hårt klimat och vibrationer som elektromagnetisk strålning.

Technology Built Tough

AQERI I KORTHET
 
Koncernen är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en vik-
tig nisch i försvars- och civilapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, 
elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna levereras i kundprojekt över lång tid. I 
över 20 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar.

Aqeri Holding AB (publ), org.nr 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) hand-
las sedan 2005 på First North, och sedan 2009 på First North Premier, som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. 
Certified Advisor är Remium AB.

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA

Bolagsstämma 2013

Bolagsstämma hålls fredagen den 17 maj 2013 klockan 15.00 på Aqeris kontor, Domnarvsgatan 7, Spånga. Särskild 
kallelse sker tidigast sex, senast fyra veckor före stämman. För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels 
vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2013, dels anmäla sitt delta-
gande senast fredagen den 10 maj 2013 till bolaget, via e-postadress aktieagare@aqeri.com eller telefon 08-564 737 
30. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid men dock senast fredagen den 10 maj 2013 inre-
gistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Ekonomisk rapportering 2013
Kvartalsrapport januari-mars:   2013-05-17
Bolagsstämma:     2013-05-17
Kvartalsrapport januari-juni:   2013-08-26
Kvartalsrapport januari-september:  2013-10-28
Bokslutskommuniké januari-december:  2014-02-17 

Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets webbplats: www.aqeri.com
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Åtgärdsprogram genomförda enligt plan. Lyckad om-
strukturering och nyemission. Ny metodik för mark-
nadsbearbetning införd. Flera signifikanta marknadsge-
nombrott och en rekordstor offertstock.

 2012 2011
Omsättning, MSEK 29,9 48,6
Rörelseresultat -12,3 -7,4
Nettoresultat, MSEK -13,6 -7,7
Vinst/aktie, kronor -1,95 -4,39
Rörelsens kassaflöde, MSEK -8,7 0,3
Soliditet 33% 51%

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskaps-
året 2012.

Första halvåret kännetecknades av en något minskad net-
toomsättning och försämrat resultat jämfört med mot-
svarande period 2011. Det första besparingsprogrammet 
genomfördes planenligt och enligt tilldelad kostnadsram. 
Den lyckade och till 85% tecknade nyemissionen genom-
fördes i juni och tillförde bolaget nödvändigt kapital. 
Inom affärsområde Försvar kunde ett utvecklingsuppdrag 
tecknas med ett stort amerikanskt försvarsföretag. En 
order från Asien på ruggad kommunikationsutrustning 
värd 1,0 M SEK kunde tecknas. 

En ny marknadsmetodik, med koncentration på ett 
fåtal noga utvalda marknader inleddes som ett led i 
förstärkningen av marknadsarbetet. Inom ramen för 
detta arbete har kontakten med s.k. systemhus – stora 
multinationella försvarsföretag – inletts som ett led i att 
ytterligare förstärka den internationella närvaron på de 
utvalda marknaderna och därmed säkerställa tillgången 
till större projekt. 

Under det andra halvåret fulltecknades nyemissio-
nen. I och med tecknandet av en startorder till det ovan 
nämnda amerikanska försvarsföretaget värd 5 MSEK togs 
ett viktigt steg mot det första seriekontraktet (värt 19 
MSEK). Marknadsgenombrotten i såväl Frankrike som Tur-
kiet kom efter år av målinriktad bearbetning. Fakturering 
och resultat för andra halvåret uppvisade ljusglimtar men 
blev trots en historiskt stor offertstock en besvikelse. 
Helåret uppvisade därför en betydande förlust. 

När det gäller vår organisation och personal, har vi 
gjort en anpassning enligt besparings- och kostnadsre-
duceringsprogrammet. Företaget besitter kompetensen 
som krävs för att möta framtidens tekniska utmaningar. 
Kombinationen av en egen försäljningsorganisation, 
utveckling, produktion och testning av prototyper samt 
tillverkning av mindre serier parallellt med samarbete 
med kontraktstillverkare för större serier (både natio-
nellt och internationellt), ger en flexibilitet till rimlig 
kostnad för såväl små som stora projekt. Företaget står 
därmed rustat för framtiden och för att kunna åta sig 
många stora parallella försvarsprojekt samtidigt på flera 
marknader. 

AQERI UNDER 2012  

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

• Ny order på kommunikationsutrustning från FMV på 
2,1 MSEK

• Ny order på serietillverkning från ledande ameri-
kanskt försvarsföretag värd 19 MSEK. Leverans första 
halvåret 2013 med huvuddelen i Q2. Kunden har indi-
kerat att potential finns för fortsatta seriekontrakt av 
samma storlek.

• Ny prototyporder från turkiskt försvarsföretag med 
potential om upp till 20 MSEK

Försvar 
Minskade sin omsättning med 48 procent jämfört med 
föregående år. Trots ett besvärligt år lyckades vi sälja 
våra produkter på flera utländska marknader, exempelvis 

USA, Turkiet, Frankrike, Indien och Italien.

Civilt
Minskade omsättningen med 30 procent jämfört med 
föregående år. Den universella avmattningen tillsammans 
med sjunkande marginaler kräver fortsatta ansträngning-
ar för att hålla försäljning och marginaler uppe.

Händelser inom våra affärsområden

Omsättning (MSEK) per affärsområde.

    2012               2011
Försvar    12,1 (-48%)      23,3
Civilt    17,8 (-30%)      25,3
TOTALT    29,9 (-38%)      48,6



AQERI  Årsredovisning 2012  |   5  

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

VD-ord:
OMSTRUKTURERING OCH NY METODIK SOM LED 
I LÅNGSIKTIG POSITIONERING

företaget därmed har en marknadsposition att försvara 
och möjlighet att utöka. Den fortsatta expansionen och 
framgången för Aqeri bygger dock på en tillämpning av 
den finslipade affärsmodellen att i selektiva partner-
skap vinna volymaffärer med lång löptid. Att i egen regi 
utveckla, testa och bygga prototyper och förserier för att 
sedan genomföra kontraktstillverkning av seriebeställ-
ningar hos kvalificerade partners leder till resurs- och 
kostnadseffektivitet samt förbättrade marginaler. 

Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och alla med-
arbetare som med sitt stora engagerade arbete har tagit 
bolaget genom ett 2012 som bjudit på stora utmaningar. 
För 2013 gäller fortsatt målinriktat engagemang så att 
frukterna av föregående års ansträngningar kan skördas, 
vinst kan skrivas för helåret och uthållighet över tid 
kan nås samt företaget ånyo befäster sin ställning som 
ledande leverantör inom sitt marknadsområde.

Stockholm i april 2013

Manne K A Koerfer
Koncernchef och VD
0707-734 818
manne.koerfer@aqeri.com

Året inleddes med att, parallellt med de två kostnadsbe-
sparingsprogrammen om sammanlagt 9 MSEK, genomföra  
organisatoriska förändringar för att passa en ny, mer 
målinriktad marknadsmetodik. 

Den nya marknadsförings-metodiken, som framförallt 
infördes för att bearbeta försvarsmarknaden, innebär en 
koncentration på ett fåtal länder vilka satsar politiskt, 
industriellt och ekonomiskt på sin egen försvarsmakt och 
försvarsindustri. Genom att teckna selektiva partnerskap 
med s.k. systemhus på dessa noga utvalda marknader sä-
kerställs åtkomst till projekt med större volymer, längre 
tidsutdräkt och till viss del repetitiva beställningar.

Nyemissionen vid halvårsskiftet fulltecknades under 
det andra halvåret och gav det stöd till uthållighet som 
så ofta behövs inom ramen för försvarsrelaterad affärs-
verksamhet. Under det tredje och fjärde kvartalet er-
hölls flera viktiga marknadsgenombrott i USA, Turkiet och 
Frankrike, där stor potential för följdaffärer föreligger. 

Affärsområde Försvar rymmer fortsatt stor potential 
och marknadsbilden uppvisar en ökande efterfrågan på 
den typ av högteknologiska produkter som Aqeri utveck-
lar och tillverkar. Oavsett land kräver kunderna mer och 
mer kostnadseffektiv materiel, såväl i anskaffning som 
vidmakthållande, mobil utrustning som samtidigt har 
bättre prestanda. En annan tydlig marknadstrend är det 
ökade kravet på avlyssningssäker kommunikationsutrust-
ning, ett särskilt svårt tekniskt krav där den kunskap 
Aqeri har förvärvat de senaste 20 åren kommer väl till sin 
rätt.

Affärsområde Civilt fortsätter att leverera, dock 
präglas detta område av sjunkande marginaler. Marknads-
bearbetningen av nyckelkunder med stora projekt, ofta 
knutna till fleråriga ramavtal, fortsätter med oförmin-
skad intensitet. Ett flertal projekt med delvis nya app-
likationsområden för Aqeris beprövade industridatorer 
närmar sig beslutstidpunkter efter intensiva testperioder.  

Sammanfattningsvis ett år till bredden fyllt av kor-
rigerande åtgärder, införande av en ny metodik, tillförsel 
av ”bränsle” för uthållighet och marknadens belöning i 
och med vart och ett för sig viktiga marknadsgenombrott 
med systemhus i noga utvalda länder. 

Slutsatsen av dessa nya affärer är att det finns en 
växande efterfrågan på den typ av högteknologiska 
produkter som Aqeri utvecklar och levererar och att 
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Affärsområde Försvar omsatte under året 12,1 (23,3) 
MSEK, en minskning med 48% procent. Affärsområdets 
omsättning utgjorde 40 (48) procent av koncernens 
omsättning.

Omsättning (MSEK) per affärsområde 

    2012               2011
Försvar    12,1 (-48%)     23,3
Civilt    17,8 (-30%)     25,3
TOTALT    29,9 (-38%)     48,6

Kunder, kundnytta och marknad
Aqeri erbjuder försvarssektorn fältmässig och stryktålig 
utrustning som oavsett extrema temperaturer, stötar och 
andra störningar har högsta möjliga driftssäkerhet. Aqeri 
uppfyller de högt ställda kraven på tillförlitlighet och 
funktionalitet som MIL-standarden innebär.

Vi har även satsat på verifiering av våra produkter 
inom segmentet avlyssningssäkerhet, och har verifierat 
ett antal produkter enligt den internationella Tempest-
standarden, och kan i dag som option erbjuda alla våra 
produkter med Tempestverifiering. Under snart 20 års 
tid har vi fått förtroendet att leverera till den svenska 
Försvarsmakten. 

Omsättningen under 2012 har bestått av både dator- 
och kommunikationsutrustning, levererat både inom och 
utom landet. 

Utlandssatsningarna fortsätter och vi arbetar mål-
medvetet med att erövra marknadsandelar, ett arbete 
som kräver både tålamod och kunskap. Aqeri ser ett ökat 
internationellt behov av högteknologiska och nätverks-
baserade försvarssystem. Den svenska Försvarsmaktens 
förtroende för oss väger tungt när vi går utanför Sverige. 

Under 2012 har Aqeris utrustning inom affärsområde 
Försvar gått på export till USA, Indien, Italien, Frankrike, 
Turkiet, Singapore och Korea. I de flesta fall handlar det 
om rena utvecklingsprojekt där vi har förhoppningar på 
följdaffärer och därmed större volymer. 

Vi har under året även tecknat utvecklingsuppdrag samt 
en första startorder med en av USAs största försvars-
koncerner. Utvecklingsuppdraget och startordern avsåg 
framtagning av kommunikationsutrustning med extremt 
höga krav. 

Det i förra årsredovisningen omtalade licensavtalet 
med IBM gällande ruggade Bladeservers lever fortfarande 
kvar, dock har de aktuella projekten, primärt i Indien 
försenats.

Försäljningsorganisation
Aqeris försäljningsorganisation inom affärsområde För-
svar består dels av egen personal med bas i Sverige, dels 
av distributörer och partners på de viktigaste internatio-
nella marknaderna med fokus på Italien, Turkiet, Indien 
och USA. 

Aqeri är medlem i branschorganisationerna SOFF 
(Säkerhets- och Försvars-Företagen) samt AFCEA (Armed 
Forces Communications and Electronics Association) i 
Sverige och Tyskland, vilket ger oss ett värdefullt kon-
taktnät inom försvarsindustrin. Vi är även medlemmar i 
tysk-svenska och indisk-svenska handelskammaren.

Produkter och produktutveckling
Produktutvecklingen generellt beskrivs under affärsom-
råde Civilt. Inom affärsområde Försvar är produktutveck-
lingen mer komplex än i övriga affärsområden eftersom 
kravspecifikationerna ofta är mer detaljerade samtidigt 
som MIL- och Tempeststandarder ställer extremt höga 
kvalitetskrav på tålighet och driftssäkerhet.

Produktion
Produktionen inom affärsområde Försvar sker dels vid 
koncernens anläggning i Spånga, dels via kontraktstillver-
kare i Sverige.

Samarbetet med den indiska kontraktstillverkaren 
fortsätter, med målsättning att vara redo för volymleve-
ranser under 2013. De indiska kunderna är lika krävande 

AFFÄRSOMRÅDE FöRSVAR

Försvar
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som svenska och övriga internationella, varför stor tyngd 
läggs på kvalitet och leveranskapacitet.

Konkurrenter
Aqeri har en stark ställning som leverantör till försvars-
sektorn när det gäller datorer och kommunikationsut-
rustning anpassade för extrema förhållanden. Bland de 
konkurrenter vi möter kan nämnas svensk/taiwanesiska 
Mildef (före detta LoginCrete), amerikanska DRS och bel-
giska Barco. Andra konkurrenter består av företag som le-
vererar hela system, som SAAB och franska Thales. Dessa 
kan å andra sidan också vara kunder till Aqeri. I en större 
systemlösning kan Aqeri mycket väl vara underleverantör 
av ett delsystem, utvald av antingen slutkunden, system-
integratören eller huvudleverantören.

Aqeri har konkurrensfördelar tack vare vårt kunnande, 
vår erfarenhet, flexibilitet, snabbhet och förmåga till 
kundanpassning. Vi klarar att ta både små och stora 
ordrar. Parallellt med vårt ordinarie sortiment kan vi 

snabbt ta fram nya produkter. 

ITALIEN

Under många år har Aqeri varit leverantör 
till den stora försvarskoncernen Selex (del av 
Finmeccanica group). Vi har levererat både da-
torer i olika utföranden samt kommunikations-
utrustning. Samarbetet med familjeföretaget 
GMA i Neapel har fördjupats under året och 
Aqeris skärmar ingår nu som en standardlösning 
i de fartygskonsoler GMA erbjuder marknaden. 

INDIEN

Efter etableringen på den indiska marknaden 
har Aqeri säkrat flera större beställningar från 
det indiska förvarsministeriet. Detta ofantliga 
land har vidsträckta kustlinjer och terrängty-
per av så skilda slag som brännheta öknar och 
snötäckta berg. I sådana kärva förhållanden 
ställs extra höga krav och Aqeris dator- och 
kommunikationslösningar fungerar i dem alla. 
Våra produkter används av marinens olika far-
tyg, i förrådstransporter och i bandvagnar och 
pansarfordon. Under 2012 har vi haft ett antal 
leveranser av bl. a. kommunikationsutrustning 
och även nyutvecklade applikationer som t. ex. 
stort pekskärmbord för marinen. 
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AFFÄRSOMRÅDE CIVILT

Affärsområde Civilt (tidigare Fordon samt Industri) 
omsatte under året 17,8 (25,3) MSEK, en minskning med 
30 procent. Affärsområdets omsättning utgjorde 60 (52) 
procent av koncernens omsättning.

Omsättning (MSEK) per affärsområde 

Kunder, kundnytta och marknad
Den civila industrisektorn kännetecknas av kundernas 
ständigt ökande automatisering och användande av IT-
system i produktionsprocesser. Nya möjligheter öppnas 
kontinuerligt för användande av datorer för styr- och 
mätuppgifter i allt fler industriapplikationer (industri-
pc). Bakom detta ligger naturligtvis den snabba utveck-
lingstakten inom industrin som ständigt effektiviseras 
och automatiseras, och där behövs Aqeris systemkritiska 
datorer.

Aqeri tillhandahåller utrustning till industrin där 
kraven på driftssäkerhet är höga eftersom driftstörningar 
ofta blir mycket kostsamma. Viktiga faktorer vid industri-
kundernas val av lösning är långsiktighet, driftssäkerhet 
och stabilitet. Aqeri kan här garantera att framtagna 
produkter kan levereras med identiska komponenter 
under 3-5 år vilket kunden sätter stort värde på. Ständiga 
komponentbyten innebär nämligen omfattande tester och 
verifieringar av mjukvara vilket blir kostsamt i längden 
för våra kunder.

Utrustningen måste klara smuts, hög luftfuktighet, 
vibrationer, strömspikar, elektromagnetiska fält, damm, 
olja, extrema temperaturer med snabba variationer 
m.m. Exempel på användningsområden för Aqeris pro-
dukter är utrustning till fordon inom blåljus, den tunga 
industrin, skogsindustrin och transportsektorn. Aqeris 
lösningar används ofta för att samla in, sammanställa 
och presentera information om exempelvis kvantiteter 

Civilt

    2012               2011
Försvar    12,1 (-48%)      23,3
Civilt    17,8 (-30%)      25,3
TOTALT    29,9 (-38%)      48,6

så tidigt som möjligt i processen för att kunna styra den 
fortsatta hanteringen. Aqeris utrustning uppfyller högt 
ställda krav på miljötålighet och tillförlitlighet. Vår 
utrustning används nästan uteslutande i driftskritiska 
sammanhang. Fungerar inte vår utrustning innebär det 
ett driftsstopp för kunden. En viktig del i en affär är att 
kunna erbjuda kunden support, service och reservdelar. 
Vi har därför via bl.a. våra partners inom AO Försvar 
byggt upp ett världsomspännande nätverk som möjliggör 
lokal support.

Ofta baseras datorer för såväl Industri som Fordons-
applikationerna på samma tekniska plattform vilket ger 
kostnadsfördelar.

Inom affärsområdet återfinns sedan lång tid indu-
strikunder som ABB, System 3R, Flextronics, Sandvik, 
Vattenfall, Bombardier Transportation och Volvo Per-
sonvagnar samt ytterligare ett antal av Sveriges största 
exporterande börsföretag.

Bland fordonskunderna sedan flera år märks bl.a 
AMCS/Wånelid, som är en i Skandinavien marknadsledan-
de leverantör av informationssystem för avfallshantering. 
Andra kunder, inom sektor tunga industritruckar är Sapa 
och Oskarshamns Hamn, där datorutrustningen nyttjas till 
all form av kördata och transportmässig logistik.

Försäljningsorganisation
Försäljningsorganisationen inom affärsområde Civilt 
består huvudsakligen av egen personal med bas i Sverige. 
Merparten av försäljningen går till svenska kunder för 
installation och driftsättning och till övervägande del för 
vidare export till övriga världen. Här har vi vinnlagt oss 
om att kunna följa våra nyckelkunder inom Telecom, For-
don och Stålverksautomation, primärt till Asien, för att 
på plats i resp land kunna erbjuda service och support. 

I Sverige fortsätter vi också arbetet med att selektivt 
knyta till oss lokalt förankrade partners för att kunna 
erbjuda tekniskt och kommersiellt kundstöd över hela 
landet. I samband med detta har vi trimmat utbudet av 
produktfloran vilket innebär möjlighet att tillhandahålla 
standardiserade lösningar med kort leveranstid.
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Produkter och produktutveckling 
Gemensamt för all produktutveckling i koncernen är att 
vi utvecklar och säljer högkvalitativ dator- och kommuni-
kationsutrustning: datorer, monitorer, switchar, routrar, 
brandväggar och telefoner. Våra produkter, som uppfyller 
CE-direktiven, är oftast baserade på standardkompo-
nenter som förädlas så de motstår bland annat damm, 
vibrationer, stötar, strålning, magnetiska fält, ojämn 
strömtillförsel samt extrema och växlande temperaturer. 
Produkterna ska inte bara vara stryktåliga utan även ha 
en hög hållbarhet över tid.

I drygt 20 år har vi samlat på oss kunskap om såväl 
teknik som kundernas miljö och applikationer. Genom 
ett lyhört och nära samarbete med kunderna tar vi fram 
standardprodukter av hög kvalitet som kan levereras med 
korta ledtider. Modulära koncept gör att vi också snabbt 
kan ta fram skräddarsydda lösningar.

Aqeris utvecklingsavdelning har samarbeten med 
välrenommerade utvecklingsföretag i såväl Sverige som 
Asien. Den nära relationen mellan Aqeris utvecklingsav-
delning och externa samarbetspartners gör att Aqeri har 
beredskap att både kostnadseffektivt och snabbt ta fram 
nya produkter till marknaden.

Miljömedvetandet är stort bland våra kunder och i 
vår omvärld. Koncernen följer löpande utvecklingen på 
miljöområdet. Produkterna uppfyller EU:s ROHS-direktiv 
(bland annat blyfria produkter) samt REACH och WEEE.

En ökande marknad för ruggade bärbara datorer 
tillgodsoser Aqeri genom ett nära samarbete med Getac. 
Det sortiment  som vi erbjuder här är det enda av indu-
strianpassade produkter som inte är egenutvecklade.

Produktion
Produktionen sker vid koncernens anläggning i Spånga 
samt för större serier hos svenska kontraktstillverkare vid 
deras anläggningar i Sverige och Kina.

VOLVO ENGINE FACTORIES

Att tillverka 400.000 motorer per år, stäl-
ler stora krav på driftsäkerhet och 100%-ig 
upptid. Tillverkning i 2 världsdelar, i Sverige 
och Kina, innebär stora utmaningar vad gäller 
logistik. Aqeris datorer spelar en vital roll i 
produktionen genom att säkerställa de olika 
arbetsmomenten i monteringscellerna samt i 
provbänkar för färdiga motorer. 

Konkurrenter
Merparten av vår försäljning inom affärsområde Civilt går 
till svenska kunder. Kundprofilerna är dock oftast inter-
nationella varför kundföretagens produkter och därmed 
Aqeriprodukterna i mer än 90% installeras utomlands.
De konkurrenter vi möter inom Industrisegmentet är 
svenska som Data Respons, Recab, Acte-Capax, Elek-
tronix-Hitech, men även internationella aktörer som 
Siemens, B&R och Beckhoff. 

Inom Fordonssegmentet finns idag en handfull etable-
rade aktörer. Konkurrensen i Sverige kommer framförallt 
från bolag som LXE (före detta Åkerströms), Cross Control 
och JLT Mobile Computers. Utanför Sverige består konkur-
rensen dels av mindre lokala företag, dels av stora inter-
nationella bolag med global verksamhet som de ameri-
kanska bolagen Intermec  Panasonic och Psion Teklogix.

En trend på den svenska marknaden för Industri- och 
Fordonsdatorer är konsolideringen där flera sammanslag-
ningar skett senaste åren.

Jämfört med såväl de svenska konkurrenterna som 
de internationella har Aqeri en stor konkurrensfördel 
i flexibilitet och förmåga att med kort ledtid ta fram 
en kundanpassad lösning – från skiss till färdig produkt. 
Aqeri drar även nytta av sitt kunnande inom det ytterst 
krävande affärsområdet Försvar vid produktutvecklingen. 
Vidare drar Aqeri fördelar av internationell närvaro både 
via olika samarbetspartners (utveckling, service, reserv-
delar) då våra lösningar används över hela världen.

De långsiktiga relationer som Aqeri sedan länge har 
med flera större, börsnoterade industriföretag ses som 
ett kvitto på vår kompetens som systemleverantör till 
industrin.
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Vår affärsidé är att utveckla och sälja kundanpassad 
dator- och kommunikationsutrustning till kunder med 
extrema krav på tillförlitlighet och miljötålighet.

Vårt mål är att Aqeri-koncernen skall vara en le-
dande producent av högkvalitativ IT-hårdvara som genom 
lönsam tillväxt skapar aktieägarvärde. Aqeri skall vara 
kundens självklara val när problemfri drift är ett över-
ordnat krav. Inom våra affärsområden ställs just krav 
på tillförlitlighet och miljötålighet, oavsett besvärliga 
förhållanden.

Vår strategi för att nå detta mål är att vi skall 
uppfylla våra kunders krav på miljötålighet, tillförlitlig-
het och långsiktighet. Genom vår erfarenhet skall våra 
kunder känna att en kritisk del av deras verksamhet eller 
kundlösning till slutkund är tryggad. Långsiktiga relatio-
ner med våra leverantörer ska garantera kostnadseffektiv 
utveckling och produktion samt god lönsamhet för våra 
kunder.
 
Finansiella mål
Styrelsen har fastställt ett antal finansiella mål. Syftet 
med dessa är att styra verksamheten mot lönsam tillväxt. 
De finansiella målen skall inte tolkas som en prognos.

Aktieägarvärde:  
Det övergripande målet är ökat aktieägarvärde, vilket 
skapas genom lönsam tillväxt och ökad vinst per aktie. 

Omsättningstillväxt:  
Omsättningstillväxt är inte ett mål i sig utan ett medel 
att nå målet ökad vinst per aktie. 

Rörelsemarginal:  
Målet är 10 procent. År 2012 blev rörelsemarginalen 
negativ.

Lageromsättningshastighet:  
Målet är 5 gånger, under 2012 var lageromsättningshas-
tigheten 3,1 (3,4) gånger. 

AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI

Utdelning:  
För närvarande prioriteras koncernens kapitalbehov för 
konsolidering.

Soliditet:  
Soliditeten skall uppgå till minst 35 procent. Per den 31 
december 2012 uppgick soliditeten till 33 (51) procent.   

Kassalikviditet:
Kassalikviditeten skall uppgå till minst 100 procent. Per 
den 31 december 2012 uppgick kassalikviditeten till 57 
(73) procent.
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FEMÅRSöVERSIKT OCH NYCKELTAL

Definitioner av nyckeltal
Bruttomarginal: Bruttoresultatet, dvs nettoomsättning minus kostnad  
för sålda varor, dividerat med nettoomsättningen.
Rörelsemarginal: Rörelseresultatet, dvs resultat efter rörelsens  
kostnader, dividerat med nettoomsättningen.
Årets resultat: Nettoresultat, även resultat efter skatt
Nettomarginal: Resultat efter skatt dividerat med nettoomsättning.
Soliditet: Eget kapital dividerat med balansomslutning, dvs summan  
av alla tillgångar.
Kassalikviditet: Kortfristiga fordringar plus likvida medel dividerat  
med kortfristiga skulder inklusive kortfristiga skulder till kreditinstitut
Skuldsättningsgrad: Totala skulder i relation till eget kapital.
Avkastning på eget kapital: Nettoresultatet dividerat med genomsnittligt 
eget kapital (genomsnittet av eget kapital vid årets början och slut).
Lagrets omsättningshastighet: Kostnaden för råvaror och förnödenheter 

MSEK om ej annat anges 2012 2011 2010 2009 2008   

Nettoomsättning 29,9 48,6 54,1 76,0 75,5 

Bruttomarginal 25% 36% 44% 55% 43% 

Rörelseresultat -12,3 -7,4 -4,4 1,5 -20,4 

Rörelseresultat exkl nedskrivningar -12,3 -7,4 -4,4 4,5 0,7 

Rörelsemarginal exkl nedskrivningar -41% -15% -8% 6% 1% 

Årets resultat -13,6 -7,7 -3,4 0,2 -20,0 

Nettomarginal -45% -16% -6% 0% -26% 

Rörelsens kassaflöde -8,7 0,3 -2,0 17,5 -9,6 

Balansomslutning* 21,3 23,1 30,6 38,1 60,2 

Eget kapital* 7,1 11,8 19,5 22,9 22,7 

Soliditet* 33% 51% 64% 60% 38% 

Skuldsättningsgrad* 200% 96% 57% 66% 165% 

Kassalikviditet* 57% 73% 113% 147% 106% 

Avkastning på eget kapital -144% -49% -16% 1% -71% 

Lagrets omsättningshastighet,ggr 3,1 3,4 2,9 3,1 3,2 

Medelantal anställda 15 21 21 30 42 

Antal anställda vid årets slut 11 19 21 23 36 

Nettoomsättning per anställd 1,99 2,3 2,6 3,3 1,8 

Antal aktier, tusental 

   vid räkenskapsårets utgång 12.259 1.751 1.751 1.751                       1.751*** 

i genomsnitt under räkenskapsåret 7.005 1.751 1.751 1.751                          876*** 

Nettoomsättning per aktie, kronor 4,26 27,77 30,90 43,39 86,25 

Resultat per aktie, kronor -1,95 -4,39 -1,95 0,09 -22,85 

Kassaflöde per aktie, kronor -0,71 0,17 -1,15 10,03 -11,04 

Eget kapital per aktie, kronor* 0,58 6,74 11,13 13,09 12,78 

Aktiekurs vid räkenskapsårets  
utgång, kronor 2,05 11,50 11,85 12,45 9,00 

Kurs/eget kapital per aktie* 353% 171% 106% 95% 69% 

Marknadsvärde (MSEK)* 25,1 20,1 20,8 21,8 15,8 

Utdelning per aktie, kronor                      0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Vid räkenskapsårets utgång
** Styrelsens förslag
*** Antal aktier är justerat för omvänd split 1:50

dividerat med genomsnittligt lager, dvs genomsnittet av lager vid årets 
början och slut.
Nettoomsättning per anställd: Nettoomsättningen dividerat med  
genomsnittligt antal anställda.
Nettoomsättning per aktie: Nettoomsättningen dividerat med  
genomsnittligt antal aktier.
Resultat per aktie: Årets resultat dividerat med genomsnittligt  
antal aktier.
Kassaflöde per aktie, kronor: Rörelsens kassaflöde (eller ”Kassaflöde från 
den löpande verksamheten”) dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier.
Marknadsvärde: Aktiekurs multiplicerat med antal aktier.
Kurs/eget kapital: Aktiekurs dividerat med eget kapital per aktie.
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Aktiekapital
Aktiekapitalet i Aqeri Holding AB (publ) uppgick vid årets 
slut till 6.129.739 kronor fördelat på 12.259.478 aktier 
med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Varje aktie berättigar 
till en (1) röst.

Bolagets aktie handlas sedan 2005 på First North, och 
sedan 2009 på First North Premier, som drivs av NASDAQ 
OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Kortnamnet är AQER. 
Aqeris börsvärde (aktiekurs multiplicerat med antalet 
aktier) per den 31 december 2012 var 25,13 MSEK.

Insiderrapportering
Aktien i bolaget handlas på First North Premier som är 
en inofficiell handelsplats på Stockholmsbörsen. Insider-
handel i aktien skall därför inte rapporteras till Finansin-
spektionen utan offentliggöras på bolagets egen hemsida. 
Bolagets styrelseledamöter och ledning har skrivit under 
ett avtal för personer med insynsställning. 

Certified adviser
För bolag anslutna till First North krävs en Certified Ad-
viser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Aqeri har 
som Certified Adviser Remium AB. 

Analytiker
Bolaget följs och analyseras löpande av Henrik Acklén, 
Remium.

Utdelning
Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria 
medel om 23,9 (20,4) MSEK. Styrelsen föreslår att ingen 
utdelning lämnas för räkenskapsåret.

AKTIEN OCH ÄGARNA

Bolagets ägare
Antalet aktieägare uppgick vid räkenskapsårets slut till 
knappt 500. Bolagets största ägare per 2012-12-28 var 
Netfonds ASA, NQI med 20,73 procent av kapital och 
röster.

Bolagets största aktieägare, 2012-12-28
Totalt antal aktieägare 498

 Antal aktier Innehav %
Netfonds ASA, NQI 2.541.609 20,73%
Eddaconsult AB  2.132.101 17,39%
Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension 1.760.746 14,36%  
Ancoria Insurance 
Public Ltd  1.289.544 10,52%
Förvaltning ACI AB 1.176.470 9,60%
Högländska AB 795.507 6,49%
Israelsson, Jan 513.780 4,07%
Jörgensen, Markus 170.000 1,39%
Törnkvist, Rickard 165.020 1,35%
Hillström, Henrik 160.300 1,31%
Övriga 1.569.761 12,80%
TOTALT 12.259.478 100,00%
 
Eddaconsult AB ägs av Göran E. Larsson, styrelseordförande i 
Aqeri-koncernens bägge bolag

Innehaven av aktier är enligt Euroclear Sweden AB:s ägarför-
teckning per den 28 december 2012. Innehaven inkluderar aktier 
ägda av närstående personer eller via bolag.

öVRIG INFORMATION

Vid årsstämman 2012 bemyndigades styrelsen att vid ett 
eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om ny-
emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna 
avseende ett totalt emissionsbelopp om högst en miljon 
Euro. Därutöver bemyndigades styrelsen möjlighet att 
besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt av-
seende ett antal aktier som får medföra en utspädnings-
effekt om högst 30 procent baserat på antalet aktier i 
bolaget efter nyemissionen med företrädesrätt. Per års-
skiftet 2012/2013 hade bemyndigandet utnyttjats genom 
nyemission av 10.508.124 aktier till ett emissionsbelopp 
om 8.931.905 SEK.

Aktiekurs, kr
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Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna 
årsredovisning för räkenskapsår 2012-01-01 -- 2012-12-31.

INLEDANDE INFORMATION

Moderbolagets namn
Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 
556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige, med 
adress Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga. 

Moderbolagets aktiekapital och ägarstruktur
Aktiekapitalet i Aqeri Holding AB (publ) uppgick vid årets 
slut till 6.129.739 kronor fördelat på 12.259.478 aktier 
med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Varje aktie berättigar 
till en (1) röst.

Bolagets aktie handlas sedan 2005 på First North, och 
sedan 2009 på First North Premier, som drivs av NASDAQ 
OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Antalet aktieägare 
uppgick vid räkenskapsårets slut till knappt 500. Bolagets 
största ägare per 2012-12-28 var Netfonds ASA med 20,73 
procent av kapital och röster.

Koncernstruktur och verksamhet
Koncernen består av två bolag, dels moderbolaget Aqeri 
Holding AB (publ), dels dotterbolaget Aqeri AB, 556177-
3630. Aqeri AB tillverkar datorer och kommunikationsut-
rustning för extrema förhållanden och säljer produkter 
inom affärsområdena Civilt och Försvar. Aqeri Holding AB 
är ett renodlat holdingbolag där aktierelaterade frågor är 
samlade.

RÄKENSKAPSÅRET 2012

Väsentliga händelser
Första halvåret kännetecknades av en något minskad net-
toomsättning samt något försämrat resultat jämfört med 
motsvarande period 2011. Det första besparingsprogram-
met genomfördes planenligt. Den lyckade och till 85% 
tecknade nyemissionen genomfördes i juni och tillförde bo-
laget nödvändigt kapital. Inom affärsområde Försvar kunde 
ett utvecklingsuppdrag tecknas med ett stort amerikanskt 
försvarsföretag. En order från Asien på ruggad kommunika-
tionsutrustning värd 1 MSEK kunde tecknas. En ny mark-
nadsmetodik, med koncentration på ett fåtal noga utvalda 
marknader har inletts. Inom ramen för detta arbete har 
kontakten med s k systemhus – stora multinationella för-
svarsföretag – inletts som ett led i att ytterligare förstärka 
den internationella närvaron på de utvalda marknaderna 
och därmed säkerställa tillgången till större projekt.

Under det andra halvåret fulltecknades nyemissionen, 
som totalt inbringade 8,9 MSEK. I samband med emissionen 
ökade antalet aktier till 12.259.478 och aktiekapitalet till 
6.129.739. I och med tecknandet av en startorder till det 
amerikanska försvarsföretaget värd 5 MSEK togs ett viktigt 
steg mot det första seriekontraktet (värt 19 MSEK, leverans 
första halvåret 2013). Marknadsgenombrotten i såväl 
Frankrike som Turkiet kom efter år av målinriktad bearbet-
ning. Fakturering och resultat för andra halvåret uppvisade 
ljusglimtar men blev trots en historiskt stor offertstock en 
besvikelse. Helåret uppvisade därför en betydande förlust. 

Affärsområde Försvar rymmer fortsatt stor potential 
och marknadsbilden uppvisar en fortsatt stor efterfrågan 
på den typ av högteknologiska produkter som Aqeri utveck-

lar och tillverkar.  
Affärsområde Civilt fortsätter att leverera dock präglas 

branschen av sjunkande marginaler. Marknads-bearbet-
ningen av nyckelkunder med stora projekt, ofta knutna till 
fleråriga ramavtal, fortsätter med oförminskad intensitet. 
Ett flertal projekt med delvis nya applikationsområden för 
Aqeris beprövade industridatorer närmar sig beslutstid-
punkter efter intensiva testperioder. 

Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 29,9 (48,6) MSEK. Rörelseresul-
tatet var -12,3 (-7,4). Resultatet efter skatt uppgick till 
-13,6 (-7,7) MSEK eller -1,95 (-4,39) kronor per aktie.

Investeringar
Koncernens bolag har under året ej gjort signifikanta 
investeringar i materiella anläggningstillgångar.

Kassaflöde, likvida medel och finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde under året var negativt och uppgick 
till -8,7 (0,3) MSEK eller -0,71 (0,17) kronor per aktie. 
Det totala kassaflödet uppgick till 0,2 (-0,3) MSEK.

Koncernen hade per 2012-12-31 likvida medel om 0,3 
(0,1) MSEK.

Tillgängliga, ej utnyttjade krediter fanns i form av 
checkkredit om 0,5 MSEK samt fakturabelåning om 2,3 
MSEK. 

Givet att bolagets nuvarande kreditarrangemang bi-
behålls, gör styrelsen bedömningen att bolagets likviditet 
är betryggande under minst den nästkommande 12-må-
naders perioden.

Eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick vid årsskiftet till 7,1 
(11,8) MSEK, eller 0,58 (6,74) kronor per aktie. Antal 
aktier var 12.259.478 (1.751.354). Soliditeten uppgick 
vid årsskiftet till 33 (51) procent.

Personal
Medelantalet anställda under året uppgick till 15 (21) 
personer. Vid årsskiftet uppgick antalet anställda till 11 
(19) personer. Personalminskningen är en följd av kost-
nadsnedskärningar.

Moderbolagets verksamhet under 2012
Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgjor-
des av koncernintern debitering av personalrelaterade 
kostnader till dotterbolaget vilken i koncernredovis-
ningen har eliminerats, uppgick under perioden till 1,8 
(1,2) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 (-1,3) 
MSEK. Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens 
slut till 30,2 (23,1) MSEK varav 23,9 (20,4) MSEK var fritt 
eget kapital.

Årsstämma 2013
Årsstämma hålls den 17 maj 2013. Särskild kallelse sker 
tidigast sex, senast fyra veckor före stämman.

Utdelning 
Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria 
medel om 23,9 (20,4) MSEK. Styrelsen föreslår att ingen 
utdelning lämnas för räkenskapsåret. 

FöRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Koncernen   2012  2011  2010  2009  2008
Nettoomsättning, MSEK  29,9  48,6  54,1  76,0  75,5
Årets resultat, MSEK             -13,6  -7,7  -3,4    0,2             -20,0
Balansomslutning, MSEK  21,3  23,1  30,6  38,1  60,2
Soliditet    33%  51%  64%  60%  38%

FLERÅRSJÄMFöRELSE

Händelser efter utgången av år 2012
Ny order på kommunikationsutrustning från FMV på 2,1 
MSEK.

Ny order på serietillverkning från ledande ameri-
kanskt försvarsföretag värd 19 MSEK.

Ny prototyporder från turkiskt försvarsföretag med 
potential om upp till 20 MSEK.

Utsikter inför 2013
Styrelsen lämnar ingen prognos för året.

Förslag till vinstdisposition
Resultat- och balansräkningarnas fastställande kommer att 
behandlas på årsstämman den 17 maj 2013. Till årsstäm-
mans förfogande står moderbolagets fria kapital, vilket 
utgörs av balanserade medel 25.828.647 kronor samt årets 
förlust -1.896.427 kronor, totalt 23.932.220 kronor. Styrel-
sen och verkställande direktören föreslår att den balanse-
rade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen 
utdelning lämnas.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hän-
visas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer 
vilka utgör en integrerad del av dessa redovisningar.

BOLAGSSTYRNING

Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter 
med högst två suppleanter. 

Göran E. Larsson var styrelsens ordförande, och Jan 
Israelsson samt Manne K A Koerfer styrelseledamöter 
under hela året. Erik Nerpin valdes in till styrelsen vid 
årsstämman i maj (se presentation av styrelsens ledamö-
ter nedan) samtidigt som Krister Moberger avgick. Jonas 
Ahlberg var styrelseledamot från årsstämman 2011-05 
t.o.m. 2012-03. Styrelsearvode har betalats för räken-
skapsåret (se not 8.3).

Styrelsens arbete under året
Uppföljning och utvärdering av koncernens verksamhet 
och finansiella utveckling var årets huvudfrågor.

Årligen revideras och fastställs styrelsens arbets-
ordning med instruktioner om arbetsfördelning mellan 
styrelse och verkställande direktör samt för ekonomisk 
rapportering.

Ledningsgrupp
Koncernens ledningsgrupp består av VD Manne K A Ko-
erfer, CFO Mårten Wanning, supply chain manager Tord 
Jonsson samt utvecklingschef Stefan Öhrman. Se presen-
tation av ledningsgruppen nedan. För ersättningar till 
koncernens ledningsgrupp se not 8.3.

öVRIGA UPPLYSNINGAR

Kvalitetscertifering
Koncernen är för sin utveckling, inköp, produktion och 
försäljning certifierad enligt ISO 9001:2008.  Systemet 
revideras årligen av extern revisor.

Miljöpåverkan
Koncernens verksamhet har begränsad påverkan på 
miljön och bedriver ej tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet. Koncernen följer löpande utvecklingen på 
miljöområdet. Produkterna uppfyller EU:s ROHS-direktiv 
(bland annat blyfria produkter). Bolaget följer även reg-
lerna enligt ISO 14001.

Riskanalys
Koncernens riskanalys och riskhantering beskrivs i not 3.

Tvister
Såvitt styrelsen känner till pågår eller planeras inga tvis-
ter eller rättsprocesser mot koncernen.

Mutlagstiftningen
I och med den nya mutlagstiftningen kommer styrelsen 
och bolagets ledning intensifiera arbetet kring dessa 
frågor under 2013. 
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                            Koncern                       Moderbolag 
Belopp i miljoner kronor (MSEK) Not  2012  2011 2012  2011 
 
Rörelsens intäkter mm 2    
Nettoomsättning 5 och 6 29,9 48,6 1,8 1,2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter  -22,4 -31,1 - -
Övriga externa kostnader  7 -7,7 -8,6 -2,2 -1,5
Personalkostnader 8 -12,0 -15,9 -1,3 -1,0
Avskrivningar 11 -0,1 -0,4 - -
Summa rörelsekostnader  -42,2 -56,0 -3,5 -2,5
Rörelseresultat  -12,3 -7,4 -1,7 -1,3

Räntekostnader och 
liknande resultatposter 19 -0,9 -0,3 0,0 0,0
Summa finansiella poster  -0,9 -0,3 0,0 0,0
Resultat före skatt  -13,2 -7,7 -1,7 -1,3

Skatt 9 -0,5 0,0 -0,2 0,0
ÅRETS RESULTAT  -13,6 -7,7 -1,9 -1,3
Övrigt totalresultat  - - - - 
ÅRETS TOTALRESULTAT  -13,6 -7,7 -1,9 -1,3

Genomsnittligt antal aktier, tusental  7 005 1 751  
Resultat per aktie innan utspädning, kronor  17 -1,95 -4,39
Resultat per aktie efter utspädning,kronor 17 -1,95 -4,39
 
Hela resultatet är hänförlig till moderbolagets aktieägare, inga potentiella stamaktier med utspädningseffekt finns.

RESULTATRÄKNING
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                             Koncern                       Moderbolag 
Belopp i miljoner kronor (MSEK) Not  2012  2011 2012  2011
     
Rörelseresultat  2 -12,3 -7,4 -1,7 -1,3

Av- och nedskrivningar  0,1 0,4 - -
Övriga poster       - - - -
Summa ej kassaflödes-  0,1 0,4  0,0 0,0 
påverkande poster      

Erlagd ränta  19  -0,9 -0,3 0,0 0,0
Betalda skatter 9  0,0 - -0,1 -
Summa finansiella  -0,9 -0,3 -0,1 0,0
poster och skatter     

Kassaflöde före förändring rörelsekapital  -13,1 -7,3 -1,8 -1,3
         
Förändring av varulager 13 1,2 2,8 - -
Förändring av kortfristiga fordringar  0,3 4,0 -0,3 -0,3
Förändring av kortfristiga skulder  2,9 0,8 0,1 -1,2
Förändring i rörelsekapital  4,3 7,6 -0,2 -1,4

Rörelsens kassaflöde  -8,7 0,3 -1,9 -2,7

Investering i maskiner och inventarier 11 - - - -
Investering i dotterbolag    -6,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0,0 0,0 -6,8 0,0

Nyemissioner och kapitaltillskott  8,9 - 8,9 -5,0
Amortering av lån  19 - -0,6 - -
Förändring av koncernlån  - - - 7,8
Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten  8,9 -0,6 8,9 2,8

Årets kassaflöde  0,2 -0,3 0,2 0,1

Likvida medel vid årets början  0,1 0,4 0,1 0,1
Likvida medel vid årets slut 16 0,3 0,1 0,3 0,1
Förändring likvida medel  0,2 -0,3 0,2 0,0
 
Genomsnittligt antal aktier, tusental  7 005 1 751 
Kassaflöde per aktie, SEK 17 0,03 -0,17  

KASSAFLöDESANALYS
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BALANSRÄKNING

                                                                           Not                Koncern               Moderbolag 
Belopp i miljoner kronor (MSEK) 2  2012-12-31  2011-12-31 2012-12-31  2011-12-31
     
Tillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 10 3,9 3,9 - -
Materiella anläggningstillgångar 11 0,3 0,4 - -

Finansiella anläggningstillgångar     
Uppskjuten skattefordran 9 2,3 2,8 1,0 1,1
Andelar i koncernföretag 12    -  - 27,8 21,0
Summa finansiella anläggningstillgångar  2,3 2,8 28,7 22,1

Summa anläggningstillgångar  6,5 7,1 28,7 22,1

Varulager 13 6,7 7,8 - -

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 14 6,6 6,9 - -
Fordringar hos koncernföretag  - - 1,3 0,9 
Övriga kortfristiga fordringar  0,7 0,7 0,5 0,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 0,4 0,5 0,0 0,1
Summa kortfristiga fordringar  7,7 8,1 1,8 1,4

Banktillgodohavanden 16 0,3 0,1 0,3 0,1

Summa omsättningstillgångar  14,7 16,0 2,1 1,6
SUMMA TILLGÅNGAR  21,3 23,1 30,8 23,7

Eget Kapital och Skulder     
Aktiekapital  6,1 2,6 6,1 2,6
Reservfond                       - - 0,1 0,1
Summa bundet eget kapital  6,1 2,6 6,2 2,7

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond  46,0 40,6 46,0 40,4
Balanserade medel  -31,4 -23,7 -20,2 -18,7
Årets resultat                      -13,6 -7,7 -1,9 -1,3
Summa fritt eget kapital  1,0 9,2 23,9 20,4

Summa eget kapital 17 7,1 11,8 30,2 23,1

Avsättningar och garantier 18 0,6 0,6 - -
Summa avsättningar  0,6 0,6 0,0 0,0
     
Summa långfristiga skulder  0,0 0,0 0,0 0,0
     
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 16 och 19 7,7 0,0 - -
Leverantörsskulder  3,4 2,6 0,0 0,1
Övriga skatteskulder  0,4 - 0,2 -
Övriga kortfristiga skulder  - 5,0 - 0,1
Upplupna kostnader / förutbet. intäkter 20 2,0 3,2 0,5 0,4
Summa kortfristiga skulder  13,6 10,7 0,6 0,5
     
Summa Eget kapital och skulder  21,3 23,1 30,8 23,7
     
STÄLLDA PANTER OCH EVENTUALFöRPLIKTELSER     
Företagsinteckningar 21 16 16 9 9
Pantsatta kundfordringar      6 - 3 5 
  22 16 12 14
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FöRÄNDRING I EGET KAPITAL

Belopp i miljoner kronor (MSEK)  
       
Koncernen      
Eget kapital per 2010-12-31 2,6 0,0 40,6 -20,3 -3,4 19,5
Fört i ny räkning enligt beslut på årsstämma    -3,4 3,4 -
Årets resultat     -7,7 -7,7
Eget kapital per 2011-12-31 2,6 0,0 40,6 -23,7 -7,7 11,8
      
Fört i ny räkning enligt beslut på årsstämma    -7,7 7,7 0,0
Nyemission 3,5  5,4   8,9
Årets resultat     -13,6 -13,6
Eget kapital per 2012-12-31 6,1 0,0 46,0 -31,4 -13,6 7,1
      
Moderbolaget      
Eget kapital 2010-12-31 2,6 0,1 40,6 -18,0 -0,9 24,5
Fört i ny räkning enligt beslut på årsstämma    -0,9 0,9 -
Årets resultat     -1,3 -1,3
Eget kapital 2011-12-31 2,6 0,1 40,6 -18,9 -1,3 23,1
      
Fört i ny räkning enligt beslut på årsstämma    -1,3 1,3 -
Nyemission 3,5  5,4   8,9
Årets resultat     -1,9 -1,9
Eget kapital per 2012-12-31 6,1 0,1 46,0 -20,2 -1,9 30,2

Aktie- 
kapital

(not 17)

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balan- 
serade 
medel

Årets
resultat

Summa 
eget  

kapital

Reservfond
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Not 1: Allmän information

1.1 Moderbolagets namn
Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt 
säte i Stockholm, Sverige, med adress Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga. 

1.2 Moderbolagets aktiekapital och ägarstruktur
Aktiekapitalet i Aqeri Holding AB (publ) uppgick vid årets slut till 6.129.739 
kronor fördelat på 12.259.478 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor. 
Varje aktie berättigar till en (1) röst.

Bolagets aktie handlas sedan 2005 på First North, och sedan 2009 på 
First North Premier, som drivs av NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm 
AB. Antalet aktieägare uppgick vid räkenskapsårets slut till knappt 500. 
Bolagets största ägare per 2012-12-28 var Netfonds ASA med 20,73 procent 
av kapital och röster. 

1.3 Koncernstruktur och verksamhet
Koncernen består av två bolag, dels moderbolaget Aqeri Holding AB (publ), 
dels dotterbolaget Aqeri AB, 556177-3630. Aqeri AB tillverkar datorer och 
kommunikationsutrustning för extrema förhållanden och säljer produkter 
inom affärsområdena Försvar och Civilt. Aqeri Holding AB är ett renodlat 
holdingbolag där aktierelaterade frågor är samlade.

1.4 Offentliggörande
Styrelsen har 2013-04-26 godkänt denna koncernredovisning för offentlig-
görande.

Not 2: Redovisnings- och värderingsprinciper

2.1 Årsredovisningens upprättande
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL 
1995:1554) och IFRS (International Financial Reporting Standards), IAS 
(International Accounting Standards), tolkningsuttalanden från IFRIC (Inter-
national Financial Reporting Interpretations Committee) som är godkända av 
EU-kommissionen samt den Föreställningsram för utformning av finansiella 
rapporter som IFRS/IAS baseras på. Vid upprättandet har även Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 1. Kompletterande redovis-
ningsrekommendationer för koncerner tillämpats.

Moderbolagets årsredovisning upprättas enligt Årsredovisningslagen 
(ÅRL) samt RFR 2 Redovisning för noterade juridiska personer. Under not 
2.18 nedan anges vilka särskilda redovisningsprinciper som är tillämpliga för 
moderbolaget, i övrigt redovisas moderbolaget enligt samma principer som 
koncernen.

Årsredovisningen skall på ett begripligt, relevant, tillförlitligt och 
jämförbart sätt ge en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets 
finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden. Att upprätta rap-
porter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av redovisningsmäs-
siga uppskattningar. Vidare krävs att koncernledningen och styrelsen gör 
vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De 
ovan angivna redovisningsprinciperna har, tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens re-
dovisningsprinciper har vidare konsekvent tillämpats av koncernens företag.

2.2 Effekt av nya redovisningsregler
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska 
för det räkenskapsår som började 1 januari 2012 har haft någon väsentlig 
inverkan på koncernen. Se bilaga 1 för detaljer.

2.3 Effekt av kommande redovisningsregler
Vid upprättandet av koncernredovisningen har flera standarder, ändringar 
och tolkningar publicerats vilka ännu ej trätt i kraft. Koncernen tillämpar 
inga standarder, ändringar eller tolkningar i förtid. Kommande IFRS-standar-
der, ändringar och tolkningar, vilka har publicerats men ännu ej har trätt i 
kraft och som koncernen ännu ej tillämpar, förväntas ej innebära någon vä-
sentlig effekt på koncernens resultat och ställning. Se bilaga 1 för detaljer. 

2.4 Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) 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 inflytande över 
ett annat företag. Koncernen bedömer också om bestämmande inflytande 
föreligger fastän den inte har ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften 
av rösträtterna men ändå har möjlighet att styra finansiella och operativa 
strategier genom de-facto kontroll. De-facto kontroll kan uppstå under 

NOTER
omständigheter där andelen av koncernens rösträtter i relation till storleken 
och spridningen på övriga aktieägares rösträtter ger koncernen möjlighet att 
styra finansiella och operativa strategier etc. Dotterföretag inkluderas i kon-
cernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med 
den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. 
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde 
på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare 
av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I 
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som 
är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas 
inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv – dvs 
förvärv för förvärv – avgör koncernen om innehav utan bestämmande 
inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till 
innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade 
företagets identifierbara nettotillgångar.

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Om rörelse-
förvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare egetkapitalandelar-
na i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. 
Eventuellt uppkommen vinst eller förlust redovisas i resultatet.

Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas 
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt 
värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller 
skuld redovisas i enlighet med IAS 39 antingen i resultaträkningen eller i 
övrigt totalresultat. Villkorad köpeskilling som klassificeras som eget kapital 
omvärderas inte och efterföljande reglering redovisas i eget kapital.

Goodwill
Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingen 
och verkligt värde för innehav utan bestämmande inflytande överstiger 
verkligt värde på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder. 
Om köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagets net-
totillgångar, redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader 
på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster och förluster 
som resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i 
tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i 
förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer.

Förändringar i ägarandel i ett dotterföretag utan förändring av bestäm-
mande inflytande
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som inte leder 
till förlust av kontroll redovisas som egetkapitaltransaktioner - dvs som 
transaktioner med ägarna i deras roll som ägare. Vid förvärv från innehavare 
utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan verkligt värde på 
erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade 
värdet på dotterföretagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förlus-
ter på avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas 
också i eget kapital.

Försäljning av dotterbolag
När koncernen inte längre har ett bestämmande inflytande, värderas varje 
kvarvarande innehav till verkligt värde per den tidpunkt när den förlorar det 
bestämmande inflytandet. Ändringen i redovisat värde redovisas i resultat-
räkningen. Det verkliga värdet används som det första redovisade värdet och 
utgör grund för den fortsatta redovisningen av det kvarvarande innehavet 
som intresseföretag, joint venture eller finansiell tillgång. Alla belopp avse-
ende den avyttrade enheten som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, 
redovisas som om koncernen direkt hade avyttrat de hänförliga tillgångarna 
eller skulderna. Detta kan medföra att belopp som tidigare redovisats i 
övrigt totalresultat omklassificeras till resultatet.

Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte 
bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar 
mellan 20% och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas 
investeringen inledningsvis till anskaffningsvärde och det redovisade värdet 
ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av intressefö-
retagets vinst eller förlust efter förvärvstidpunkten. Koncernens redovisade 
värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid 
förvärvet. Om ägarandelen i ett intresseföretag minskas men investeringen 
fortsätter att vara ett intresseföretag omklassificeras endast ett propor-
tionellt belopp av den vinst eller förlust som tidigare redovisades i övrigt 
totalresultat till resultatet.
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Koncernens andel av resultat som uppkommit efter förvärvet redovisas 
i resultaträkningen och dess andel av förändringar i övrigt totalresultat 
efter förvärvet redovisas i övrigt totalresultat med motsvarande ändring 
av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföre-
tags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, 
inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte yt-
terligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig legala eller informella 
förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Koncernen 
bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att 
nedskrivningsbehov föreligger för investeringen i intressebolaget. Om så är 
fallet, beräknar koncernen nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan 
intresseföretagets återvinningsvärde och det redovisade värdet och redovisar 
beloppet i ”Resultatandel i intresseföretag” i resultaträkningen.

Vinster och förluster från ”uppströms-” och ”nedströmstransaktioner” 
mellan koncernen och dess intresseföretag redovisas i koncernens finansiella 
rapporter endast i den utsträckning de motsvarar icke närstående företags 
innehav i intresseföretaget. Orealiserade förluster elimineras, om inte 
transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för 
den överlåtna tillgången. Tillämpade redovisningsprinciper i intresseföretag 
har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning 
av koncernens principer. Utspädningsvinster och -förluster i andelar i intres-
seföretag redovisas i resultaträkningen. 

Inga förvärv eller försäljningar av bolag har genomförts under årets, 
eller under föregående års, räkenskapsår. 

2.5 Rapportering per segment (affärsområde)
I koncernens årsredovisning segregeras verksamheten i olika segment (af-
färsområden). Ett primärt segment innehåller produkter eller kundkategorier 
som är föremål för risker och avkastning som skiljer sig från andra segment. 
Geografiska marknader är sekundära segment.

Aqerikoncernens använder sig av segmenten (affärsområden) Försvar 
och Civilt. Dessa rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den 
interna rapporteringen som lämnas till styrelse och VD.

2.6 Valuta och jämförelsetal
Moderbolagets och dotterbolagets funktionella valuta är svenska kronor. Alla 
belopp anges avrundade till närmaste miljon svenska kronor (MSEK), eller 
avrundade till miljon med en decimal, om ej annat anges. Vissa uppgifter 
redovisas i tusental svenska kronor (kSEK) eller i svenska kronor (SEK). Sif-
feruppgifter inom parentes avser föregående räkenskapsår. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 
Intäkter och kostnader i utländsk valuta omräknas till transaktionsdagens 
kurs. Koncernen kan utnyttja derivatinstrument (terminssäkringar) för att 
täcka riskerna för valutakursförändringar. Värdeförändring av termins-
säkringar bruttoredovisas och omräkningsdifferenserna redovisas över 
rörelseresultatet.

För dotterbolag med annan valuta än svenska kronor omräknas tillgång-
ar och skulder till balansdagens kurs medan resultaträkningen omräknas till 
årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenserna förs direkt mot koncernens 
eget kapital. Vid årsskiftet förekom inget sådant dotterbolag.
 
2.7 Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det 
verkliga värdet på förvärvade dotterföretags identifierbara nettotillgångar 
vid förvärvstillfället och redovisas som immateriell tillgång. 

Goodwill, fördelat på kassagenererande enheter, testas årligen för att 
identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade nedskrivningar.

2.8 Utvecklingskostnader
Utgifter för kund- och produktionsrelaterad teknik- och produktutveckling 
hänförliga till nya produkter eller uppgraderingar av nuvarande produkter 
kostnadsförs normalt löpande, och uppgick under året till 1,9 (2,8) MSEK. I 
förekommande fall faktureras kund löpande för nedlagt arbete.  

2.9 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod tillämpas för samtliga 
typer av materiella anläggningstillgångar. Inventarier skrivs av på 5 år och 
datorer på 3-5 år. Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid 
varje balansdag och justeras vid behov.

Demonstrationsexemplar aktiveras med avskrivningstid på 3-5 år.

2.10 Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är 
sannolikt att avdraget kan avräknas mot framtida överskott vid framtida 

beskattning. 

2.11 Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida 
medel, kundfordringar och övriga skulder samt leverantörsskulder, övriga 
skulder och lån. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader. 

Kundfordringar skall redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränte-
metoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

2.12 Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-
säljningsvärdet. Anskaffningsvärdet innefattar alla kostnader för inköp, 
kostnader för tillverkning samt andra kostnader för att bringa varorna till 
dess aktuella plats och skick. Nettoförsäljningsvärdet bedöms individuellt 
för varor med långsam eller osäker omsättning.

2.13 Pensionsförpliktelser
I den utsträckning pensionsprogram förekommer i moderbolaget är de 
avgiftsbaserade.

Dotterbolaget Aqeri AB har ett generellt pensionsprogram via kol-
lektivavtal med Teknikföretagen vilket innebär att personer födda före 1979 
har pensionsplan ITP2 vilken är förmånsbaserad. Personer födda 1979 eller 
senare har den avgiftsbaserade pensionsplanen ITP1. Utöver detta kan indi-
viduella, avgiftsbaserade pensionsprogram förekomma. Vidare har personal 
anställd 2009-12-31 eller tidigare oavsett födelseår antingen ITP1 eller ett 
individuellt, avgiftsbaserat pensionsprogram. 

Avgiftsbaserade pensionsprogram innebär att respektive bolag löpande 
betalar in en fastställd avgift till försäkringsbolag eller annat pensionsinsti-
tut som sedan placerar medlen enligt den anställdes önskemål. Ansvaret och 
risken för den framtida pensionen ligger därmed på den anställde.

Förmånsbaserade pensionsprogram innebär att de anger ett belopp för 
den anställdes pension efter pensionering, vanligen baserad på faktorer som 
ålder, tjänstgöringstid och lön.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sve-
rige tryggas genom försäkring i Alecta och Fora. Enligt ett uttalande från Rå-
det för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som 
omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2012 har koncernen inte 
haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna 
plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas 
genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan.

Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår 
till 715 (750) kSEK. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna 
och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2012 uppgick Alectas överskott i 
form av den kollektiva konsolideringsnivån till 129 (113) procent. Den kol-
lektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i 
procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstek-
niska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

2.14 Intäkter
Försäljningsintäkter (omsättning) redovisas netto efter avdrag för mervär-
desskatt och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern 
försäljning. Intäkter avseende såld utrustning redovisas när leverans, eller 
i förekommande fall delleverans, har fullgjorts och inga väsentliga förplik-
telser kvarstår. Intäkter avseende underhållsavtal fördelas över den period 
avtalet avser. 

En befarad förlust för kundfordringar redovisas omgående som kostnad. 

2.15 Leasing
Leasingavtal där riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegi-
varen klassificeras som operationell leasing (hyresavtal) och kostnadsförs 
enligt faktureringen. För koncernen är detta endast tillämpligt vad avser 
hyra av lokaler.

Bolaget har inga finansiella leasingavtal.

2.16 Kassaflödesanalys och likvida medel
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod, vilken innebär att 
resultatet justeras för transaktioner som inte medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras banktillgodohavanden. 
Kortfristiga bankkrediter (såsom checkräkning- och factoringkrediter) analy-
seras som övriga kortfristiga skulder.

2.17 Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transak-
tionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde 
och eventuell skillnad mellan erhållet belopp och återbetalningsbeloppet 
redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning 
av effektivräntemetoden. 

Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan kortfris-
tiga har en löptid kortare än 1 år.
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2.18 Särskilda redovisningsprinciper för moderbolaget
Moderbolaget skall som juridisk person följa Årsredovisningslagen (ÅRL 
1995:1554) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 
Redovisning för noterade juridiska personer, som anger att juridisk person 
som huvudregel skall följa IFRS, dock med vissa undantag som följer av ÅRL. 
Dessa regler ställer vissa krav på information och särskilda uppställningsfor-
mer, vilka har beaktats. Därutöver har moderbolaget vissa balansposter för 
vilka särskilda redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats.

Aktier i dotterföretag
Moderbolagets aktier i dotterbolag har värderats till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och bedömt verkligt värde, det senare beräknat genom kassaflö-
des- och/eller substansvärdering.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag redovisas som 
en ökning av andelar i dotterföretag. Skatteeffekten redovisas i enlighet 
med IAS 12 i resultaträkningen. Ett koncernbidrag som ett moderföretag 
erhåller från ett dotterföretag redovisas  i moderföretaget  enligt samma 
principer som sedvanliga utdelningar från dotterföretag. Detta innebär att 
koncernbidraget redovisas som finansiell intäkt. Skatt på koncernbidrag 
redovisas i enlighet med IAS 12 i resultaträkningen.

Not 3: Riskanalys och riskhantering

3.1 Finansiella risker
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker. Koncer-
nen strävar efter att minimera effekterna av dessa risker på resultatet.

Likviditetsrisk
Koncernens hantering av likviditetsrisk innebär att ha tillräckliga likvida 
medel och tillgänglig finansiering genom avtalade kreditmöjligheter. En 
översyn av koncernens finansieringsbehov sker löpande, bl.a har företagets 
krediter omförhandlats för att minimera räntekostnader och bättre passa 
behoven. Vidare övervakas likviditeten löpande och analyseras regelbundet, 
dels i en kassaflödesanalys där samtliga betalningsströmmar tas i beaktande 
och prognosticeras, dels via nyckeltal som exempelvis kvoten kundfordring-
ar/leverantörsskulder. Skulle behov uppstå kan styrelsen genomföra eller 
föreslå en förstärkning av bolagets kapitalbas.

Kreditrisk
Alla kundfordringar är förknippade med kreditrisk. För att minska denna 
risk begärs förskottsbetalningar och remburser, framförallt vid värdemässigt 
stora leveranser och vid leveranser till kunder i länder med stor landrisk. 
Kvaliteten på förfallna kundfordringar är hög – kunderna är nästan uteslu-
tande kända för oss sedan tidigare, deras betalningsmönster likaså.

Förfallostruktur kundfordringar (koncernen):
 2012-12-31
Förfallna 2,8
Förfaller < 2013-01-31 2,2
Förfaller < 2013-02-28         1,3
Förfaller < 2013-03-31  0,3
Summa kundfordringar per 2012-12-31 6,6
Beloppet 2,9M i förfallna fakturor består till största del av fakturor som förföll under 
december. Inga befarade kundförluster finns.

Kapitalrisk
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, samt att upprätthålla en 
optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. För att 
upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den 
utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, 
utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. 

På samma sätt som andra företag i branschen bedömer koncernen kapi-
talet på basis av skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal beräknas som totala 
skulder dividerat med totalt kapital. Under 2012 var koncernens strategi, 
som var oförändrad jämfört med 2011, att upprätthålla en skuldsättnings-
grad under 35%.  Skuldsättningsgraden 2012-12-31 var 200% (96%).

Marknadsrisk: Valutarisk
Del av koncernens fakturering sker i utländsk valuta (mestadels EUR eller 
USD) medan kostnaderna huvudsakligen är i svenska kronor (vissa köp i ut-
ländsk valuta förekommer, då främst EUR eller USD) varför valutaexponering 
kan uppstå mellan intäkter/kostnader och tillgångar/skulder. Långsiktiga 
förändringar i valutakurser innebär, i den mån priserna ej kan justeras, att 
intäkterna och därmed resultatet påverkas. Kortsiktiga förändringar i valu-
takurser innebär att koncernens exponering genom tillgångar och skulder i 
utländsk valuta medför en risk. I offert till kund tillämpar Aqeri valutaklau-
suler som ger oss möjlighet till prisjusteringar vid alltför stora växlingskurs-

fluktuationer. Vid fakturering till kund används vid behov (övervägs från fall 
till fall) valutasäkring via terminer och liknande.

Marknadsrisk: Ränterisk
Koncernens ränterisk uppstår genom upplåning med ränta. Rörlig ränta inne-
bär ränterisk avseende kassaflödet och fast ränta innebär ränterisk avseende 
verkligt värde. 

Koncernens skuldsättning har ökat, men består främst av kortfristiga 
krediter med fast ränta. Vår bedömning är att ränterisken är låg.

3.2 Operativa risker
Konjunktur- och konkurrensrisk
Koncernen gynnas generellt av en stark konjunktur eftersom aktörerna då 
blir mer investeringsbenägna vilket skapar ökad efterfrågan.

Oavsett konjunktur kan koncernen möta konkurrens i form av andra 
bolag med liknande produkter eller i form av andra teknikstandarder, se 
nedan. Graden av konkurrens kan påverka både koncernens volymer och 
koncernens prissättning.

Teknikrisk
Det är styrelsens uppfattning att koncernens produkter håller hög kvalitet 
och att de teknikval som görs är de bästa som finns tillgängliga. Likväl kan 
man notera att teknikutvecklingen går snabbt och att nya alternativa tek-
nologier kan göra befintliga produkter obsoleta, liksom att även standarder 
som ej är tekniskt optimala kan bli dominerande.

Not 4: Viktiga uppskattningar och  
bedömningar för redovisningsändamål

Styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och antaganden om 
framtiden. Dessa uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar 
på framtida händelser som kan anses rimliga under rådande omständigheter 
och med den kunskap som finns för handen. Uppskattningar för redovis-
ningsändamål kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga 
utfallet. För vissa poster, främst goodwill och uppskjutna skattefordringar, 
innebär dessa bakomliggande uppskattningar och antaganden en viss risk för 
justeringar i redovisade värden under kommande räkenskapsår.

Not 5: Segmentsinformation

5.1 Affärsområden
Koncernen säljer dator- och kommunikationsutrustning för extrema 
förhållanden till kunder inom affärsområdena Försvar och Civilt (tidigare 
uppdelat på Fordon och Industri). Det förekommer ingen fakturering mellan 
segmenten.

Koncernen 2012    Civilt Försvar Totalt
Nettoomsättning    17,8 12,1 29,9
Andel av omsättning    59,4% 40,6% 100%
Råvaror och förnödenheter   -13,3 -9,0 -22,4
Bruttoresultat    4,4 3,1 7,5
Bruttomarginal     25% 25% 25%

Koncernen 2011   Fordon Industri Försvar Totalt
Nettoomsättning   3,7 21,6 23,3 48,6
Andel av omsättning   7,7% 44,4% 47,9% 100%
Råvaror och förnödenheter  -2,0 -14,7 -14,4 -31,1
Bruttoresultat   1,8 6,9 8,9 17,6
Bruttomarginal    47% 32% 38% 36%

5.2 Geografisk fördelning
Koncernens produkter säljs globalt. All försäljning sker från Sverige. 
Nettoomsättningen nedan baseras på den region där kunden finns. Det 
förekommer ingen försäljning mellan de geografiska segmenten.  

Koncernen 2012 2011
Sverige 20,4 28,6
EU 1,6 7,2
Övriga världen    7,9 12,8
Summa 29,9 48,6
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Not 6: Koncerninterna intäkter och kostnader

Moderbolaget 2012  2011 
Koncerninterna intäkter 1,8 1,2
Koncerninterna kostnader       - -
Netto 1,8 1,2

Not 7: Ersättning till revisorerna

Koncernen 2012 2011 
Revisionsuppdraget 0,4 0,2
Revisionsverksamhet utöver uppdraget - -
Skatterådgivning - - 
Övriga tjänster        - -
Summa 0,4 0,2

PricewaterhouseCoopers AB anlitas för hela koncernen.

Not 8: Personal

8.1 Medelantal anställda

Koncernen 2012 2011
Kvinnor 1 3
Män 14 18
Totalt, samtliga i Sverige 15  21

Moderbolaget 2012 2011
Kvinnor - -
Män 1 1
Totalt, samtliga i Sverige 1 1

8.2 Könsfördelning, medelantal anställda 2012

Koncernen Män Kvinnor Totalt
Moderbolagets styrelse 4 - 4
Dotterbolagets styrelse 4 - 4
Verkställande direktör och ledning 4 - 4
Övriga anställda 10 1 11
Summa anställda 14 1 15

8.3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderbolaget 2012 2011
Löner
Styrelse, VD, övrig ledning  0,8 0,8
Övriga anställda - -
Pensionskostnader
Styrelse, VD, övrig ledning 0,1 0,3
Övriga anställda - -
Sociala avgifter 0,3 0,2
Övriga personalkostnader 0,2 -0,2
Summa 1,3 1,0

Koncernen 2012 2011
Löner
Styrelse, VD, övrig ledning 2,9 3,0
Övriga anställda 5,4 6,3
Pensionskostnader
Styrelse, VD, övrig ledning 0,5 0,6
Övriga anställda 0,7 0,6
Sociala avgifter 2,6 3,4
Övriga personalkostnader -0,1 1,9
Summa 12,0 15,9

Styrelsens arvode och andra ersättningar
Enligt beslut på årsstämman den 10 maj 2012 skall styrelsearvode utgå 
med 200.000 kr för styrelsens ordförande samt 100.000 kr per år för öv-
riga. Inga styrelsearvoden utgår till ledamöter som är anställda i koncer-
nen. Under året har 220.420 kr utbetalats till styrelsens ordförande Göran 
E. Larsson. Till Manne K A Koerfer har utbetalats 43.806 (för perioden 
nov 2011 - feb 2012). Övriga ej ännu utbetalade arvoden redovisas som 
upplupna. Ersättning utgår till styrelseledamöterna även för rese- och 
uppehållskostnader.

Styrelseledamot Jan Israelsson är aktiv i bolaget och har uppburit 
lön men ej styrelsearvode. Manne K A Koerfer anställdes som VD fr.o.m. 
mars och har uppburit styrelsearvode för tiden jan-feb och lön för tiden 
mar-dec.

Verkställande direktör
Moderbolagets verkställande direktör Manne K.A. Koerfer hade en grund-
lön om 80 kSEK per månad. Under perioden (mar-dec) utbetalades lön 
med totalt 808 kSEK. Premier avseende pensionsförsäkringar inbetalades 
under samma period med 108 kSEK.

Andra ledande befattningshavare
Till andra ledande befattningshavare, vid årsskiftet sammanlagt tre 
personer, har under året utbetalats 2,1 MSEK i lön. Premier avseende 
pensionsförsäkringar för dessa personer har inbetalats under året med 
366 kSEK. 

Avgångsvederlag
Det finns inga avtal mellan koncernens bolag och dess styrelseledamöter 
eller anställda som föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, sägs 
upp utan skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett 
offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget. 

Vid vanlig uppsägning utgår lön under uppsägningsperioden, normalt 
en till sex månader under vilken arbetsplikt gäller.

Not 9: Skatt

9.1 Underskottsavdrag

Koncernen 2012 2011
 -12-31 -12-31
Ingående underskottsavdrag 18,3 10,6
Årets förändring 13,2 7,7
Utgående underskottsavdrag 31,5 18,3
Inga begränsningar i underskottens utnyttjande finns.

9.2 Uppskjuten skattefordran

Koncernen 2012 2011
 -12-31 -12-31
Ingående bokfört värde 2,8 2,8
Effekt av ändrad bolagsskattesats -0,5 -
Utgående bokfört värde 2,3 2,8
Mot bakgrund av samlade underskott har bolaget beslutat att inte redovisa skattein-
täkt för årets underskott. Tidigare års belopp har justerats pga ändrad bolagsskatt.

Moderbolaget 2012 2011
 -12-31 -12-31
Ingående bokfört värde 1,1 1,1
Effekt av ändrad bolagsskattesats -0,2 -
Utgående bokfört värde 1,0 1,1
Mot bakgrund av samlade underskott har bolaget beslutat att inte redovisa skattein-
täkt för årets underskott. Tidigare års belopp har justerats pga ändrad bolagsskatt.

9.3 Årets skatteintäkt (-kostnad)

Koncernen 2012 2011
Verklig skatt  - -
Effekt av ändrad bolagsskattesats -0,5 -
Redovisad skatteintäkt/-kostnad -0,5 0

Moderbolaget 2012 2011
Skatt på resultatet - -
Effekt av ändrad bolagsskattesats -0,2 -
Redovisad skatteintäkt/-kostnad -0,2 0
Skatt på koncernbidrag      - -
Total skatteintäkt/kostnad -0,2 0,0

9.4 Avstämning av skattekostnad

Koncernen 2012 2011
Resultat före skatt  -13,2 -7,7
Inkomstskatt 3,5 2,0
Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader     0,0 0,0
Skatteffekt ej aktiverade 
underskottsavdrag -3,5 -2,0
Redovisad skatteintäkt/-kostnad 0,0 0,0

Not 10: Immateriella anläggningstillgångar

Koncernens immateriella anläggningstillgångar, utgörande goodwill om 
MSEK 3,9 avseende förvärvet av de kassaflödesgenererande enheterna 
affärsområde Fordon och del av affärsområde Industri (som numer båda 
ingår i affärsområde Civilt), ingick i dotterföretaget Aqeri AB (tidigare 
Propac AB), förvärvat 2006.
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Koncernen 2012 2011
 -12-31 -12-31
Ingående bokfört värde 3,9 3,9
Nedskrivning      - -
Utgående bokfört värde 3,9 3,9

Värdet på goodwill har testats och funnits adekvat, inga nedskrivnings-
behov konstaterades. I testet användes en kassaflödesmodell baserad på 
interna budgetar och prognoser om tillväxt och vinst, grundade på vid 
värderingstillfället tillgänglig information. Som evig tillväxtfaktor användes 
2,0 procent och genomsnittlig kapitalkostnad sattes till 16,7 procent. Be-
dömningen är att inga rimliga förändringar i viktiga antaganden skulle leda 
till nedskrivningssbehov.

Not 11: Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar utgörs av maskiner, inventarier och 
datorer, förbättringsutgifter på annans fastighet samt köpt programvara. 
Egentillverkade demonstrations- och referensexemplar överförs från lager 
till materiella anläggningstillgångar. 

Koncernen 2012 2011
 -12-31 -12-31
Ingående anskaffningsvärde 4,0 4,5
Överföring från lager - -
Årets inköp - -
Årets försäljningar och utrangeringar 0,0 -0,4
Utgående anskaffningsvärde  4,0 4,0

Ingående ackumulerade avskrivningar  -3,6 -3,6
Årets avskrivningar  -0,1 -0,4
Årets försäljningar och utrangeringar  0,0 0,4
Utgående ackumulerade avskrivningar -3,8 -3,6
Summa bokfört värde 0,3 0,4
 
Koncernens bolag har hyresavtal avseende lokalerna i Spånga med löptid 
som längst fram till 2014-06-30  med en årshyra om 0,8 MSEK. Koncernens 
bolag har inga leasingavtal avseende maskiner och inventarier.

Not 12: Andelar i koncernföretag

12.1 Beskrivning av andelar i koncernföretag
Moderbolaget äger vid utgången av året 2.000 aktier (100 procent) i Aqeri 
AB, 556177-3630, och ett aktiekapital om MSEK 0,2. Aktierna förvärvades 
2006.

Moderbolaget 2012 2011 
 -12-31 -12-31
Ingående anskaffningsvärde  40,0 35,0
Kapitaltillskott                                              6,8 5,0
Utgående anskaffningsvärde 46,8 40,0

Ingående nedskrivning -19,0 -19,0
Nedskrivning      - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -19,0 -19,0
  
Summa bokfört värde 27,8 21,0

Not 13: Varulager

Koncernen 2012 2011
 -12-31 -12-31
Råvaror  6,8 10,4 
Produkter i arbete   0,8 -
Nedskrivningar  -0,9 -2,6
Summa  6,7 7,8

Not 14: Kundfordringar

14.1 Kundförluster

Koncernen 2012 2011
 -12-31 -12-31
Kundfordringar 6,6 6,9
Avgår reserv för osäkra fordringar      - -
Summa 6,6 6,9

Vid utgången av året var kundfordringar uppgående till 2,8 (3,0) MSEK 
förfallna med bedömt nedskrivningsbehov om 0,0 (0,0) MSEK. De förfallna 
fakturorna betalades tidigt 2013. 

14.2 Åldersanalys av kundfordringar

Koncernen 2012 2011
 -12-31 -12-31
Ej förfallna 3,8 3,9
Förfallna, mindre än 3 månader 2,8 3,0
Förfallna, mer än 3 månader  0,0 -
Summa 6,6 6,9

Not 15: Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

Koncernen 2012 2011
 -12-31 -12-31
Förutbetalda hyror 0,2 0,2
Upplupna intäkter - -
Övriga poster 0,2 0,4
Summa 0,4 0,5

Not 16: Likvida medel

Som likvida medel i kassaflödesanalysen ingår banktillgodohavanden. Kortfristiga 
krediter (såsom checkräknings- och factoringkrediter) analyseras som kortfristiga 
skulder.

Koncernen 2012 2011
 -12-31 -12-31
Banktillgodohavanden 0,3 0,1
Checkräkningskredit -2,0 0,0
Factoringkredit -5,7 -3,8
Utnyttjade krediter  7,7 3,9
Netto likvida medel 0,3 0,1

Beviljade limiter 11,0 16,0
Outnyttjade krediter 3,3 12,1

Moderbolaget 2012 2011
 -12-31 -12-31
Banktillgodohavanden 0,3 0,1
Checkräkningskredit - -
Factoringkredit - -
Utnyttjade krediter      - -
Netto likvida medel 0,3 0,1

Beviljade limiter - -
Outnyttjade krediter - -

Not 17: Eget kapital

17.1 Moderbolagets aktiekapital
Moderbolagets aktiekapital uppgick vid årets slut till 6.129.739 kronor 
fördelat på 12.259.478 aktier med ett kvotvärde (nominellt värde) om 
0,50 kronor. Varje aktie berättigar till en (1) röst.

17.2 Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Antal  Kvot- Aktie- 
  aktier  värde kapital,
    SEK SEK
1986 Bolaget bildas 400 250 100.000
2005 Nyemission 2.400 250 600.000
2005 Split 20.000.000 0,03 600.000
2006 Nyemission 26.000.000 0,03 780.000
2006 Apportem. 29.189.230 0,03 875.677
2008 Nyemission 87.567.690  0,03 2.627.031 
2009 Omvänd split 1.751.354 1,5 2.627.031
2012 Nyemission 12.259.478 0,5 6.129.739

17.3 Aktierelaterade ersättningar
Inga av bolaget utställda aktierelaterade ersättningsprogram eller andra 
liknande instrument förekommer.
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17.4 Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att det resultat som är hänförligt 
till moderföretagets aktieägare delas med ett vägt genomsnittligt antal 
utestående stamaktier under perioden. 

Antal aktier 2012 2011
Vid årets ingång 1 751 354 1 751 354
Vid årets utgång 12 259 478 1 751 354
Vägt genomsnitt 7 005 416 1 751 354

Not 18: Avsättningar och garantier
Företaget har reserverat ett belopp på 560 kSEK för potentiella ga-
rantikostnader. Beloppet är oförändrat jmf 2011 och med utgångspunkt 
i tidigare års bokförda garantikostnader förväntas det täcka samtliga 
eventuella kostnader.

Not 19: Banklån

19.1 Specifikation av banklån
  
Koncernen 2012 2011
 -12-31 -12-31
Handelsbanken    - -
Summa 0 0
  
Varav kortfristig del - -
Varav långfristig del    - -
Summa 0 0
  
19.2 Finansiella kostnader
  
Koncernen 2012 2011
Räntekostnader, lån från 
kreditinstitut -0,5 -0,2
Övriga räntekostnader 0,0 -
Valutakursdifferenser -0,3 -0,1
Summa -0,8 -0,3

Not 20: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2012 2011
 -12-31 -12-31
Lönerelaterade poster 1,1 1,5
Övriga poster 0,9 1,7
Summa 2,0 3,2

Moderbolaget 2012 2011
 -12-31 -12-31
Lönerelaterade poster 0,1 -
Övriga poster 0,3 0,4
Summa 0,5 0,4

Not 21: Ställda panter och eventualförpliktelser

Koncernen 2012 2011 
 -12-31 -12-31
Företagsinteckningar 16 16
Pantsatta kundfordringar     6 -
Summa 22 16

Moderbolaget 2012 2011
 -12-31 -12-31
Företagsinteckningar 9 9
Borgen för dotterbolag     3 5
Summa 12 14

Moderbolaget har gått i borgen för dotterbolagets bankkrediter såsom för 
egen skuld.

Not 22: Upplysningar om närstående

I separata noter finns upplysningar om ersättningar till styrelse och VD 
samt ledande befattningshavare (not 8), andelar i koncernföretag (not 
12), koncerninterna intäkter och kostnader (not 6), räntor (not 19) samt 
ställda säkerheter och ansvarsförbindelser för koncernföretag (not 21).

Not 23: Händelser efter balansdagen

• Ny order på kommunikationsutrustning från FMV på 2,1 MSEK
• Ny order på serietillverkning från ledande amerikanskt försvarsföre-

tag värd 19 MSEK. Leverans första halvåret 2013 med huvuddelen i 
Q2. Kunden har indikerat att potential finns för fortsatta seriekon-
trakt av samma storlek.

• Ny prototyporder från turkiskt försvarsföretag med potential om 
upp till 20 MSEK
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar:
• att koncernredovisningen upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de har anta-

gits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat
• att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets 

ställning och resultat samt
• att förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncer-

nens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

 

 Göran E Larsson  Erik Nerpin
 Styrelsens ordförande  Styrelseledamot

 Jan Israelsson  Manne K A Koerfer  
 Styrelseledamot  Styrelseledamot, VD och koncernchef 

  

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 april 2013
  

PricewaterhouseCoopers AB

  

Lars Wennberg
  Auktoriserad revisor 

STYRELSENS OCH VD:S UNDERSKRIFT

Stockholm den 26 april 2013
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Till årsstämman i  
Aqeri Holding AB (publ), org.nr 556280-6660

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Aqeri Holding AB  för år 2012. Bola-
gets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 13-24.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredo-
visningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsen-
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo-
visningen, liksom en utvärdering av den övergripande presenta-
tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av Aqeri Holding AB s och dess dotterföretags 
finansiella ställning per den 31 december 2012 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen.

REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-
ningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Aqeri Holding AB för år 2012.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio-
nen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagsla-
gen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Stockholm den 26 april 2013

PricewaterhouseCoopers AB
Lars Wennberg
Auktoriserad revisor
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STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER

Göran E Larsson
Styrelseledamot och ordförande sedan 2006. Född 1943. Civilingenjörsexamen 
från KTH, Stockholm, civilekonomexamen från HHS, Stockholm. Styrelseord-
förande i ReadSoft AB (publ) och AB Sagax (publ) samt vice ordförande i Avega 
Group AB (publ). Ledamot i Header Compression Sweden Holding (publ) och 
Habia Cable AB. Innehav: 2.132.101 aktier. 

Moderbolagets revisor
PricewaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig revisor: Lars Wennberg. Revisor i 
Aqeri Holding AB (publ) sedan 2008. Född 1957. Auktoriserad revisor.

Jan Israelsson
Styrelseledamot sedan 1990. Grundare av PCQT. Född 1951. Ingenjör. Styrelse-
ledamot i PCQT Holding AB, PCQT AB och Tardona AB. Innehav: 513.780 aktier. 

Erik Nerpin
Styrelseledamot sedan 2012. Född 1961. Advokat, partner i advokatfirman 
Kilpatrick Townsend & Stockton i Stockholm. Styrelseordförande i Kancera AB 
samt styrelseledamot i Igrene AB, Blasieholmen Investment Group AB, HCH 
Sweden Holding AB, Otirol Art AB, European Resolution Capital i Sverige AB 
samt svenska dotterbolag till Coastal Contacts Inc. och Lundin Mining Corp. 
Innehav: 0 aktier. 

Manne K A Koerfer
Styrelseledamot sedan 2011. Tillförordnad Verkställande Direktör sedan 
oktober 2011 och Verkställande Direktör sedan mars 2012. Född 1964. Kom-
mendörkapten i Flottans reserv, Maskiningenjör, Fil kand. Uppsala universitet. 
Ordförande i Strängnäs Golf AB och ordförande i Koerfer Management AB. 
Innehav: 68.000 aktier. 

Samtliga ledamöter i moderbolagets styrelse är även ledamöter i dotterbolagets styrelse
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Manne K A Koerfer
Verkställande direktör och koncernchef, anställd sedan 2012.Styrelse-
ledamot sedan 2011. Född 1964. Kommendörkapten i Flottans reserv, 
Maskiningenjör, Fil kand. Uppsala universitet. Ordförande i Strängnäs Golf 
AB och ordförande i Koerfer Management AB. Innehav: 68.000 aktier. 

Stefan öhrman
Produkt-/Utvecklingschef, anställd sedan 2005. Född 1964. Industriell 
teknik. Innehav: 4.420 aktier.

Tord Jonsson
Supply chain manager, anställd sedan 2009. Född 1965. Civilingenjörsexa-
men, inriktning på tillverkningsteknik, KTH Stockholm. Innehav: 10.500 
aktier.

Mårten Wanning
CFO, anställd sedan 2011. Född 1964. Civilekonom, Stockholms universi-
tet. Innehav: 60.000 aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Innehaven av aktier är enligt Euroclear Sweden AB:s (fd  VPC) ägarförteckning per 
den 28 december 2012. Innehaven inkluderar aktier ägda av närstående personer 
eller via bolag. 
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Aqeri Holding AB (publ)  Aqeri AB
Domnarvsgatan 7  163 53 Spånga, Sverige  Tel: +46 (0)8 - 564 737 30  Fax: +46 (0)8 - 761 29 25

Technology Built Tough

Aqeri develops, produces and sells tough computer and com-
munication equipment that can withstand the brute force 
of the most extreme conditions. With more than 20 years of 
global experience from the defense, industrial and vehicle 
sectors, our services and equipment surpass worst-case scena-
rios - as standard. Aqeri is listed on the First North list which is 
run by NASDAQ OMX Nordic and we have offices in Sweden and 
sales partners located across Europe, Asia and Australia.


