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KORT OM MULTIQ

VAD GÖR VI?

VAD VILL VI UPPNÅ?

Vi erbjuder digitala tjänster och produkter för publika miljöer. 
Integrerade och interaktiva lösningar som bidrar till en bättre 

 kundupplevelse i den digitala butiken. En komplett kommunikations-  
plattform för persontrafik, stationer och hållplatser.

Göra våra kunders kommunikation mer attraktiv, målinriktad, 
effektiv och lättillgänglig. 

BRINGS COMMUNICATION TO LIFE

KORT OM MULTIQ 3
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FAKTA       2017    2016 

Nettoomsättning (Mkr)      129,1    135,3

Rörelseresultat (Mkr)      -2,3   -8,0

Bruttomarginal (%)      46,3    43,7

Rörelsemarginal (%)     neg     neg

Soliditet (%)     57,5     56,3 

Eget kapital (Mkr)     73,1     72,1

Sysselsatt kapital (Mkr)     81,4      81,6 

Resultat per aktie (kr)     0,01     -0,04 

Antal anställda     71     60
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>  MultiQ grundades 1988

>  Egna kontor fi nns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo   
 samt London, indirekt representation fi nns i 
 ytterligare länder.

>  Noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small   
 Cap.



ÅRET I KORTHET

> Intäkterna uppgick till 129,1 Mkr (135,3 MKR)

>  Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 Mkr (-5,3 Mkr)

> Resultat per aktie blev 0,01 kr (-0,04 kr)

 KVARTAL MED BALANS MELLAN INTÄKTER 
 OCH UTGIFTER
>   Intäkterna uppgick till 33,2 Mkr (28,7 Mkr)                          

>   Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 Mkr (-4,9 Mkr)

>   Ett optionsprogram genomfördes riktat mot personal och

 ledande befattningshavare

>   Stort tyskt läkemedelsföretag fortsätter att beställa skärmar

Q1 Q2

Q3  POSITIVT RESULTAT FÖR 2017 TROTS ETT SISTA   
 KVARTAL MED LÅG OMSÄTTNING
> Intäkterna uppgick till 26,3 Mkr (39,3 Mkr)                          

> Resultatet efter skatt uppgick till -0,4 Mkr (1,6 Mkr) 

> Förvärvet av Telia Cygates verksamhet inom digital skyltning  

 slutförs

> Isländska kollektivtrafi kbolaget Strætó investerar i digital   

 IT-lösning

Q4
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 KVARTAL MED ÖKADE INTÄKTER OCH VISS 
 LÖNSAMHET
> Intäkterna uppgick till 37,2 Mkr (34,5  Mkr)                      

> Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 Mkr (-2,4 Mkr)

 ARBETE INFÖR FÖRVÄRV AV TELIA CYGATES 
 VERKSAMHET INOM DIGITAL SKYLTNING
> Intäkterna uppgick till 32,4 Mkr (32,9 Mkr)                      

> Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 Mkr (0,4 Mkr) 

> Skånetrafi ken beställer infotainment till 53 stadsbussar 

 i Malmö

> Order från spelbolag i både Europa och Nordamerika
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RESULTAT OCH OMSÄTTNING
Resultatet för helåret 2017 blev åter positivt, 1,2 Mkr, vilket 
är en kraftig förbättring jämfört med föregående år (-5,3 
Mkr). Ett omfattande arbete med fortsatt konsolidering av 
inköpta bolag och en noggrann kostnadskontroll har gett 
avsedd effekt. 

Omsättningen för helåret blev 129,1 Mkr vilket är något 

 
lägre än 2016 (135,3 Mkr). Speciellt var kvartal fyra svagt 
med avsaknad av större enskilda leveranser. Minskningen 
förklaras i huvudsak med lägre volymer från några kunder, 
speciellt från de som varit under upphandling i perioden. 
Den organiska tillväxten är något svagare än väntat på 
grund av hög konkurrens med åtföljande prispress. Detta 
driver även omstruktureringar i branschen.

KRAFTIGT  
FÖRBÄTTRAT  
HELÅRSRESULTAT  
OCH NYTT FÖRVÄRV

2017 blev ytterligare ett spännande år i MultiQs historia.  
Vi återgick till positivt resultat vilket var en kraftig förbättring 
och vi förvärvade ytterligare en verksamhet, denna gång i 
Stockholm från Telias dotterbolag Cygate. 



FÖRVÄRV
I vår strategi ingår att vi ska ta del i branschens omstruk-
turering. Under hösten 2017 genomförde vi köpet av yt-
terligare en verksamhet som vi anser passar väl in hos 
oss.  Aff ären gjordes med ett dotterbolag i Telia koncer-
nen, Cygate, och ledde till många nya kunder för oss. 
Dessutom blev Telia själva en ny kund och en möjlig 
samarbetspartner. Förvärvet beräknas tillföra en omsätt-
ning 15-20 Mkr per helår.

ORGANISATION
Jag tillträdde som tf vd i slutet av 2016 och har sedan 
dess fl yttat ut en del av ledningen från huvudkontoret 
till de lokala kontoren. Syftet med detta har varit att 
stimulera lokala initiativ och kostnadskontroll samt att 
förbereda för möjliga framtida utökningar. Eff ektiviteten 
har gradvis förbättrats vilket medfört resultatförbätt-
ringen. 

Kontoret i Stockholm har utökats med ett antal nya 
medarbetare från ovannämnda förvärv.

MARKNAD
Bolaget upplever en fortsatt mognad av marknaden 
för Digital Skyltning med ökande volymer men fortsatt 
sjunkande priser. Detta gynnar de större företagen i 
branschen och mindre konkurrenter väntas försvinna, 
bli uppköpta eller tvingas migrera till andra områden.

Kundernas krav är höga vilket även visat sig i senaste ti-
dens off entliga upphandlingar. De fortsatt ökade kraven 
särskilt från de större kunderna gynnar MultiQ och öv-
riga som investerar i utveckling.

MultiQ vidareutvecklar följande marknadsområden:

Bank: Säkerhet och stabilitet är betydelsefulla faktorer 
inom bankvärlden och med vår erfarenhet av digitala 
system kan vi säkerställa den nivå av driftsäkerhet som 
våra bankkunder kräver. Alla banker satsar på digital 
skyltning för att förbättra kundupplevelsen på kontoren.

Transport: Utvecklingen av digital information inom 
kollektivtrafi ken går snabbt och vi erbjuder lösningar 
för både det digitala fordonet samt för hållplatser och 
stationer. Våra lösningar integreras med kundernas be-
fi ntliga system, informationsfl ödet automatiseras och 
kostnader reduceras.

Detaljhandel: Intresset för produkten In-store web, som 
ger tillgång till webbsidor i en publik miljö, har ökat mar-
kant under året då det blivit allt viktigare att integrera 
den fysiska och digitala butiken. Vi har fått många nya 
kunder där våra lösningar integreras med butikskedjor-
nas informationssystem.

Spel: Spelbutikerna efterfrågar nya lösningar för att höja 
spelupplevelsen för kunderna. Skärmarna uppdateras i 
realtid så att den senaste spelinformationen alltid visas. 
Betydelsefulla faktorer inom Spel är säkerhet och stabili-
tet, vilket också är MultiQs styrkor.

FRAMTID
Våra investeringar har resulterat i fl era vunna upphand-
lingar som ska leda till beställningar och leveranser un-
der 2018. Detta gäller speciellt inom områden spel och 
persontransport. Det senaste förvärvet beräknas bidra 
till ökad omsättning och efterhand förbättrat resultat. 

Vi tror även att konsolideringen i branschen kommer att 
fortsätta under åren framöver och MultiQ har ambitio-
nen att spela en viktig roll i denna. 

Jag bedömer bolagets långsiktiga utsikter som mycket 
intressanta och ser ljust på framtiden.

Lars Pålsson, tf VD
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VISION
MultiQs vision är att bli NordEuropas ledande leverantör 
inom informationsteknik i publika miljöer. 

AFFÄRSIDÉ
MultiQ ska leverera lösningar, funktioner och komponenter 
för IT i publika miljöer. Våra tjänster omfattar digital  
signage lösningar till både publika transportmedel och 
den digitala butiken.

8 VISION & AFFÄRSIDÉ 



TRE 
FAKTORER
FÖR LÖNSAM 
TILLVÄXT

MEDARBETARE  
& ORGANISATION

MultiQ ska erbjuda en miljö som gör 
varje medarbetare motiverad, engagerad, 

kundorienterad samt ger utrymme till 
vidareutveckling.

KUNDENGAGEMANG 
& NYTÄNKANDE

MultiQ ska fokusera på att bygga nära  
kundrelationer. Genom att förstå kundens behov 

utvecklar, paketerar och etablerar vi attraktiva  
lösningar för utvalda starka marknader. 

SKALBARHET  
& EXPANSION

MultiQ ska vidareutveckla etablerade  
marknader och expandera i Nordeuropa.  

Detta möjliggörs genom en utarbetad 
partnerstrategi tillsammans med attraktiva 

paketerade lösningar.

TRE FAKTORER FÖR LÖNSAM TILLVÄXT 9



LEDNINGSGRUPPEN

Bakre raden: Martin Sjöbeck, Mads Henrik Hansen, Per Alm, Daniel Bloch, Hans Ritschard
Främre raden: Therese Högberg, Lars Pålsson

LARS PÅLSSON
KONCERNCHEF OCH TF VD MULTIQ INTERNATIONAL 

Född: 1961

Utbildning:  
Civilingenjör LTH

Tidigare anställningar:  
Grundare av Mikrolund Holding AB och Publiq Systems Nordic AB

Aktieinnehav:  
36 036 230 st

Teckningsoptioner:  
200 000 st
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THERESE HÖGBERG
EKONOMICHEF 

Född: 1973

Utbildning:  
Civilekonom, Lunds Universitet

Tidigare anställningar:  
CFO Unisport Scandinavia AB,  
Fyrklövern AB, Fleur dé Santé AB,  
Koncerncontroller Heidelberg  
Cement AB,  Revisor Ernst & Young AB

Aktieinnehav:  
150 000 st

Teckningsoptioner:  
100 000 st

Född: 1980
HANS RITSCHARD
FÖRSÄLJNINGSCHEF SVERIGE 

Född: 1960

Utbildning:  
Ingenjör, Marketing Management

Tidigare anställningar:  
VD Publiq Systems, WM-data,  
QD-System

Aktieinnehav:  
447 204 st

Teckningsoptioner:  
100 000 st

Född: 1980
MADS HENRIK HANSEN
VD DANMARK 

Född: 1980

Utbildning:  
E-MBA, Master in Management of 
Technology, Universitet Aalborg

Tidigare anställningar:  
Direktør Victor Soft ApS, Mjukvaru-
chef Mermaid A/S, Utvecklingschef 
Mermaid A/S, COO Mermaid A/S.

Aktieinnehav:  
30 000 st

DANIEL BLOCH
VD NORGE 

Född: 1968

Utbildning:  
B.Sc. Oslo Universitet

Tidigare anställningar:  
Utvecklingschef Scala Inc., VD Meta-
Lab AS, Headline.TV AS och Mermaid 
Norway AS

Aktieinnehav:  
240 000 st

Teckningsoptioner:  
100 000 st

PER ALM
DRIFT OCH INKÖPSCHEF 

Född: 1963

Utbildning:  
Studier vid Lunds Tekniska  
Högskola

Tidigare anställningar:  
Ericsson Radio Systems AB,  
Factum Data AB

Aktieinnehav:  
100 000 st

Teckningsoptioner:  
100 000 st

MARTIN SJÖBECK
UTVECKLINGSCHEF 

Född: 1980

Utbildning:  
Civilingenjör LTH

Tidigare anställningar:  
Utvecklingschef Publiq Systems, 
ARM, Ericsson

Aktieinnehav:  
1 370 000 st

LEDNINGSGRUPPEN 11
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MEDARBETARNA
VÅRT VIKTIGASTE KAPITAL
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Vi ser våra medarbetare som ambassadörer. Vår viktigaste tillgång. De bidrar till att både ut-
veckla och stärka vårt varumärke. Som extern kommunikationskanal värderar vi stolta och 
engagerade medarbetare betydligt högre än traditionell marknadsföring.

De senaste åren har varit händelserika för MultiQ. 2013 
förvärvades Publiq Systems, 2015 danska Mermaid och 
2017 DMD verksamheten från Cygate. Förvärven har inne-
burit att MultiQ nu är en av de största aktörerna på den 
nordiska marknaden. Expansionen har inneburit ökad 
kompetens och kapacitet inom vårt verksamhetsområde. 

En medarbetarundersökning görs årligen för att mäta 
medarbetarnas syn på sin situation, bolaget och dess 
ledning. 

MultiQ har cirka 70 anställda, utspridda i fem länder och 
på sex kontor. Kulturskillnader och geogra� sk placering 
ställer höga krav på den interna kommunikationen. 
Samtliga kontor har digitala skärmar som används för 
att visa vad som händer inom företaget. Här presenteras 
personal, nya kunder, projekt och installationer m m. För 
att skapa delaktighet förväntas samtliga avdelningar bidra 
med information. En god intern kommunikation skapar 
engagerade mearbetare vilket bidrar till en e� ektivare 
verksamhet.

ANTAL ANSTÄLLDA 

 71 

ENGAGERADE
MEDARBETARE

23%

77%

FÖRDELNING 
KVINNOR OCH MÄN

Kvinnor Män

 
UTBILDNINGSNIVÅ

Högskola eller motsvarande
Gymnasium

35%

65%



VAD MOTIVERAR DIG?
Jag trivs med att få arbeta i vår bransch och att fl era av 
våra kunder är internationella. Vår verksamhet är en del av 
IoT, som har en stor framtidspotential. Vidare gillar jag att 
få hjälpa våra kunder, att förstå deras utmaningar och att 
tillsammans kunna hitta nya passande lösningar.

VAD FÖRVÄNTAR SIG KUNDERNA AV DIG SOM SÄLJARE?
Att jag har kompetens kring våra tjänster och produkter 
men också kunskap om kundens verksamhet. Engage-
mang och lyhördhet är grunden i en stark kundrelation. 
Tillgänglighet är också av stor betydelse för att kunden ska 
känna sig trygg och nöjd med samarbetet. Kunden förvän-
tar sig att jag ser till att deras intressen tillvaratas internt.

VAD ÄR ATTRAKTIVT MED MULTIQ?
MultiQ har varit i ständig förändring och är inte det 
företag som jag började på för 20 år sedan. Samtidigt som 
den tekniska utvecklingen går framåt så förändras också 
kundernas behov och krav. Det är roligt att få arbeta med 
stora välkända kunder och sedan få se lösningarna runt 
om i vårt samhälle.

ANNA PETERSSON
KEY ACCOUNT MANAGER, RETAIL & CORPORATE
LUND, SVERIGE
I BOLAGET SEDAN 1996

NIELS KJELDGAARD
PROJEKTLEDARE, ÅRHUS, DANMARK
I BOLAGET SEDAN 2007

VAD UTMÄRKER ETT LYCKAT PROJEKT?
Att vi levererar rätt produkt på rätt tid och plats. Kunden är 
nöjd och leveransen uppfyller önskemålen. En förutsätt-
ning är också att det är bra sammanhålling i projektgrup-
pen och att alla litar på varandra. Nya utmaningar gör att 
vi tillsammans växer i gruppen.

VAD SER DU SOM STÖRSTA UTMANINGEN I DIN ROLL 
SOM PROJEKTLEDARE?
Allt som är nytt. Nya kundrelationer, nya produkter, nya 
funktionaliteter och miljöer. Men allt som upplevs svårt 
är ofta också spännnande. Känslan av framgång blir så 
mycket större när förutsättningarna varit svåra. Under de 
tio åren jag varit här har vi alltid lyckats även om det inte 
alltid varit lätt. Men det är den utmaningen som jag gillar.

VAD VÄRDESÄTTER DU MEST I DITT DAGLIGA ARBETE?
Att ha en varierad arbetsdag. Jag får träff a många nya 
människor och våra leveranser är alla olika vilket får mig 
att utvecklas. Sen har jag förmånen att få arbeta med 
trevliga och kompetenta kollegor som jag har stor tillit till. 
Som grupp utmanar vi vår komfortzon och bidrar till att 
verksamheten utvecklas..

14 MEDARBETARNA    



HÅLLBARHET
På MultiQ är kvalitetsfrågor en del av vardagen. Samtliga 
av företagets produkter är konstruerade för att klara hög 
belastning under lång tid och framför allt för att klara de 
speciella krav som ställs i välbesökta publika miljöer. 

TRYGG INVESTERING
MultiQ erbjuder tåliga bildskärmar med lång livslängd. Vi 
anpassar skärmarna både mekaniskt och designmässigt 
efter kundernas önskemål. Företaget använder industri-
klassade komponenter och paneler så att bildskärmarna 
kan vara aktiva under lång tid och med bibehållen god bild-
kvalité. Skärmarna är energisnåla med blyfria LED paneler 
som är bra för miljön.

FULL KONTROLL PÅ PRODUKTIONEN
Produktionen av bildskärmar sker i Asien. MultiQ har nära 
och långsiktiga relatationer med alla producenter och är 
noga med att få full insyn längs hela produktionskedjan.

TRYGG LEVERANS
MultiQ har lång erfarenhet av både produktion av skär-
mar samt logistik av stora globala leveranser. Efter leverans 
erbjuder vi teknisk support och service till våra kunder. 
Vi skräddarsyr garantilösningar efter kundernas behov 
samt erbjuder global service genom ett nätverk av service
partners. 

MILJÖFRÅGOR EN DEL AV VERKSAMHETEN
Miljöfrågorna hålls aktuella, bland annat genom MultiQs 
miljöpolicy som hjälper medarbetarna att både förbättra 
den egna organisationen och ställa krav på omvärlden. 
Företaget följer samtliga gällande direktiv som WEEE och 
RoHS. I miljöarbetet ingår också att optimera transpor-
ter, logistik och produktion, vilket kräver en tät dialog och 
möjlighet att ställa krav på partners och leverantörer.

HÅLLBARHET 15
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VÅRA KÄRNVÄRDEN
Att vara pålitliga, kreativa och omtänksamma är  

egenskaper som ska prägla vårt varumärke.  
Det är kärnvärden som förmedlar vad MultiQ 

 står för nu och i framtiden. 

PÅLITLIGA
Relationerna med våra kunder ska bygga på förtroende. De 
ska känna trygghet och kunna lita på oss som samarbets-
partner. Med lång erfarenhet, djup kompetens och enga-
gerad personal ska vi alltid erbjuda den bästa servicen och 
kvaliteten.

KREATIVA
Vi ska vara moderna, nyskapande och 
i framkant av branschen. Vi är beredda 
att tänka annorlunda för att lösa våra 
kunders utmaningar och för att ge dem 
framtidens lösningar.

OMTÄNKSAMMA
Vi bryr oss om våra medarbetare, kunder 
och leverantörer. Genom omtanke och 
hjälpsamhet skapas de bästa förutsätt-
ningarna för produktivitet och lojalitet.



MultiQ erbjuder digitala tjänster för publika miljöer. 
Våra tjänster omfattar digital signagelösningar till  
både publika transportmedel och den digitala  
butiken. Lösningarna används i miljöer där många  
vistas, vilket ställer krav på en effektiv kommunikations- 
lösning. 

Vi erbjuder både färdigpaketerade tjänster och
skräddarsydda lösningar, specifikt anpassade  
efter kundens behov.

Vårt erbjudande är ett helhetserbjudande som 
innebär att våra kunder får hjälp med allt från rådgivning 
och projektledning till utformning av material, installation 
och drifthantering.

TOUCHSKÄRMAR I OLIKA UTFÖRANDEN BLIR ALLT VANLIGARE. 
KUNDERNA FÖRVÄNTAR SIG EN SÖMLÖS UPPLEVELSE, DÄR  
BUDSKAPET ÄR SAMMA OAVSETT OM MÖTET SKER I BUTIK,  

ON-LINE ELLER I SOCIALA MEDIER. 

VÅRT
HELHETSERBJUDANDE

VÅRT HELHETSERBJUANDE 17



>  RÅDGIVNING

Vi har lång erfarenhet inom digital skyltning och är väl in-
satta i våra kunders verksamheter inom detaljhandel, bank, 
spel och transport. Detta gör att vi kan hjälpa våra kunder 
att skapa unika kommunikationslösningar som är eff ektiva 
och som optimerar kundupplevelsen.

>  CONTENT

Vår engagerade produktionsavdelning inom content är 
specialister inom rörlig grafi k. De hjälper er att skapa att-
raktivt innehåll av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. 

>  HÅRDVARA

Vi erbjuder ett brett sortiment av bildskärmar och tillbehör 
för off entliga miljöer. Våra produkter har lång livslängd, tid-
lös design och är gjorda för att vara igång 24/7. Möjlighet 
fi nns också till kundanpassning i form av färgval, logotype 
och assessoarer.

>  PROJEKTLEDNING

Vi är vana att hantera komplexa projekt av olika stor-
lekar och inom olika branscher. För att säkerställa 
ett lyckat projekt krävs god kommunikation mellan
samtliga parter, fl exibilitet, struktur och ordning. Våra 
projekledare säkerställer en optimal installations- 
process.

. 
>  CMS

Via vårt moderna CMS (Content Management System) får 
kunden möjlighet att enkelt och snabbt skapa eget inne-
håll. Med hjälp av färdiga mallar kan anställda utan grafi sk 
erfarenhet publicera material som säkerställer företagets 
grafi ska profi lering. Systemet tillåter fl era administratörer 
med olika behörigheter. Möjlighet fi nns att länka till fl era 
olika externa källor.

>  INSTALLATION

MultiQ har gedigen erfarenhet av installation och installa-
tionsledning. Vi har egna on-site teamledare och använder 
samarbetspartners som vi har ett långt och gott samar-
bete med. För MultiQ är det avgörande att våra kunders 
normala drift påverkas minimalt före, under och efter in-
stallationen. 

>  SUPPORT & ÖVERVAKNING

Det ska vara enkelt för kunden att kontakta oss och att 
snabbt få sina frågor besvarade. Våra kunder får tillgång till 
ett supportteam med hög kompetens och servicekänsla. 
Support fi nns på svenska, danska, norska och engelska. 
Vi erbjuder våra kunder support efter önskad servicenivå. 
Samtliga av våra system övervakas dygnet runt. Vi vet att 
utmärkt kundservice är betydelsefullt och det är en central 
del av vår verksamhet. 

18 VÅRT HELHETSERBJUDANDE



MÖTESRUMSBOKNING

KONFERENSBOKNING 19KONFERENSBOKNING 19

NYHET!  Mötesrumsskärm för en eff ektivare verksamhet

Vi utvecklar ständigt nya tjänster och produkter efter marknadens behov. Vår senaste lösning 
är en mötesrumsskärm. Möten är en central del i vårt arbetsliv och något som gärna får eff ek-
tiviseras bättre för att underlätta för medarbetarna. Vi erbjuder en lösning som gör det enkelt 
att boka mötesrum via den digitala kalendern alternativt på plats. En mötesrumsskärm utanför 
rummet gör det tydligt och synligt om ett rum är ledigt eller inte.

>  Boka rummet via din digitala kalender. Lösningen är 
 synkroniserad med Offi  ce 365 vilket innebär en snabb  
 och sömlös integration.

>  Spontanboka ditt möte direkt vid skärmen. Det går
 enkelt via touchskärmen att boka rummet, förlänga  
 ett möte alternativt avsluta ett möte. Funktioner som
 uppmuntrar till ett mer fl exibelt arbetssätt där ett   
 tomt mötesrum kan användas till nya möten.

>  Grönt ljus för ledigt rum och rött ljus för upptaget rum.  
 På skärmen syns vem som är i rummet samt nästa
 inbokade möte. 

>  Interaktiva mötesrumsskärmar ger ett modernt   
 intryck på kontoret samtidigt som det eff ektiviserar  
 verksamheten. Färre avbrott och krockar i mötesrum 
 ger en bättre arbetsplats.

EFFEKTIV



MULTIQS
HUVUDMARKNADER

Med huvudkontor i Sverige samt kontor i 
Danmark, Norge och Storbritannien har MultiQ 
en tydlig och stark närvaro på de nordiska 
marknaderna. 

För att säkerställa tillväxt utanför Norden ska vi 
fortsätta att utveckla partnersamarbeten samt följa 
våra kunder när de expanderar internationellt.

28,4 %

33 %

7,7 %

12,5 %

3,6 %

1,9 % 

Omsättning fördelat på länder

Övriga 13 %
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SVERIGE
Vi ser en ökad efterfrågan på kundanpassade lösningar med integrationer. Digitala lösningar 
för publika miljöer är rätt i tiden och MultiQ har ett starkt erbjudande till marknaden.

MARKNAD
Det har skett en ökad digitalisering generellt i vårt samhäl-
le vilket också omfattar digital kommunikation i publika 
miljöer. Från att för ett antal år sedan handlat om enklare 
digital skyltning går vi nu mot en marknad där det efter-
frågas mer kundanpassade lösningar med integrationer. 
Begreppet sömlös kommunikation har blivit ett välkänt 
uttryck. 

Inom detaljhandeln sker köpprocessen nu allt mer efter 
kundens önskemål. De bestämmer var, när och hur. Detta 
innebär att kunden också förväntar sig att nås av samma 
budskap oavsett om det är via webb, sociala medier, ap-
par eller den fysiska butiken. Vi kommer att få se den digi-
tala plattformen bli en naturlig del i butikerna. De digitala 
inslagen kommer både vara marknadsföring, information 
kring produktinformation samt fungera som säljstöd. 

Samma utveckling som inom detaljhandeln sker inom 
transport. Som resenär vill du att samma information som 
du får via mobilen ska vara lättillgänglig både på fordon, 
stationer och hållplatser. Digitala lösningar för publika mil-
jöer är rätt i tiden och nu mer spännande än någonsin. 

KONKURRENTSITUATION
Konkurrensen är hård men sund och normal. Den mogna 
marknaden gör att det fortsätter att ske en diff erentiering 

och positionering efter vad konsumenterna värdesätter. 
Från tidigare enkla tillämpningar ökar nu efterfrågan på 
mer avancerade lösningar med ökad integration. MultiQ 
har en stark position inom denna del av marknaden.

VÅR STYRKA
MultiQ har 30 års erfarenhet inom branschen vilket gett 
oss en djup kompetens inom både produkt- och tjänste-
utveckling men också inom våra kunders olika verksam-
hetsområden. Vi har ofta långa kundrelationer vilket gör 
att våra lösningar utvecklas tillsammans med kunden. 
Våra tjänster är väl paketerade i olika utföranden. På detta 
sätt kan vi priseff ektivt leverera allt från enklare digitala 
skärmar med bild och video till avancerade interaktiva 
touchlösningar.

MultiQ har en egenutvecklad programvara och CMS 
(Content Management System). Användargränssnittet är 
modernt och enkelt att använda och vi erbjuder en kom-
munikationsplattform som kan vara navet i kundens kom-
munikation.

FÖRVÄRV AV TELIA CYGATES VERKSAMHETSOMRÅDE 
DIGITAL MEDIA DISTRIBUTION
Under 2017 utökade MultiQ sin verksamhet i Sverige ge-
nom förvärvet av Telia Cygates verksamhetsområde Digi-
tal Media Solution, DMD. Aff ären motiveras för MultiQ av 



en ökad kundbas samt långsiktiga synergieff ekter och en 
konsolidering av marknaden. Bland kunderna fi nns exem-
pelvis SAS, JM Bygg, Nobina, Nynäs samt Telia.

FLERA MARKNADER
MultiQ i Sverige har en stark position inom fl era olika 
marknader.

Persontrafi k: Ett ökat kollektivt resande bidrar till ett mer 
hållbart samhälle. Målet för svensk kollektivtrafi k generellt 
är att vara det självklara resealternativet för medborgar-
na. Att locka fl er medborgare att åka kollektivt kräver ett 
attraktivt erbjudande. En bidragande faktor till en lyckad 
resa är kommunikation. Information som förenklar, skapar
trygghet och ger ökade valmöjligheter under resans gång. 

Skånetrafi ken är en drivande aktör av ökad digitalisering
inom kollektivtrafi ken i Sverige. MultiQ har sedan många år 
ett samarbete med Skånetrafi ken. Våra lösningar fi nns på 
stationer, bussar, tåg och resecentrum. Under våren
2018 tecknar MultiQ avtal med Region Skåne
efter upphandling av Infotainment. Tusentals skärmar 
kommer att placeras inom kollektivtrafi ken samt vården.

Detaljhandel: Detaljhandeln fortsätter att fokusera på 
kundupplevelsen, vilket kommer omfatta digitala lösning-
ar i allt större utsträckning. Vi får se digitala lösningar som 
gör besöket både roligare, eff ektivare och personligare. 

Byggvarukedjan Bauhaus har exempelvis satsat på ett 
digitalt butikskoncept. Genom ett ökat informationsfl öde i 
varuhusen har de möjlighet att bemöta kunderna bättre. 

Restaurangkedjan Taco Bar inviger ny restaurang på 
Arlanda. Kedjan satsar på stora digitala menyer, vilket ger 
restaurangen ett modernt och attraktivt intryck.

Bank: MultiQ erbjuder ett brett utbud av tjänster gent-
emot bankerna.  Vi är stolta över att ha fl era av de svenska
bankerna som kunder. Kunder vi samarbetat med under 
många år, exempelvis Swedbank och Sparbankerna. Att 
kommunicera eff ektivt innebär att anpassa budskap efter 
var kunden befi nner sig. 

Ett skyltfönster förmedlar första intrycket av banken. 
Självbetjäningtjänster ökar tillgängligheten 

och ger kunden möjlighet att på egen hand utföra 
bankärende samt söka information. Större skärmväggar 
skapar atmosfär och skärmar i kassalinjer förkortar den 
upplevda väntetiden samtidigt som kunden får relevant 
information. 

Spel: Spelmarknaden är nu i förändring. Allt mer spelande 
sker i de digitala kanalerna samtidigt som spel hos ombud 
och restauranger minskar. Digitala skärmar hos ombud 
hjälper till att skapa en modern och attraktiv spelmiljö för 
kunderna. Under våren 2018 vinner MultiQ ett ramavtal 
kring digitala skärmar för Svenska Spels ombud och kasi-
non. MultiQ har sedan tidigare ett mångårigt samarbete 
med Svenska Spel.

Intern kommunikation: Intresset för digital intern 
kommunikation ökar. Under våren 2018 väljer SJ att in-
vestera i digitala skärmar, främst för intern kommu-
nikation. Tågoperatören SJ har  cirka 4 500 anställda. När en 
verksamhet är igång dygnet runt och många i personalen 
arbetar skift är det extra viktigt att den interna kommuni-
kationen är lättillgänglig. Via digitala informationsskärmar 
behöver personalen inte själv söka efter information utan 
får den i ”farten”. Skärmarna kommer att placeras ut vid 
naturliga samlingsplatser runt om i verksamheten. 

Nya kunder är också fastighetsbolagen Hufvudstaden 
och Newsec, som via digitala skärmar väljer att informera 
i kontorsbyggnaderna.

UTMANINGAR FRAMÅT
Med ökad digitalisering i vårt samhälle har vi nu nått 
en mogen marknad inom digitala kommunikationslös-
ningar för publika miljöer. Kunden har i större utsträck-
ning både kunskap och erfarenhet kring digital skyltning. 
Detta gör att kraven framåt kommer i allt större utsträck-
ning att handla om kvalité och servicenivå. Vinnarna är 
de aktörer som kan leverera inte bara önskad funktion 
utan också hög kvalité och service. Mindre aktörer faller 
bort. För att stärka vår position ytterligare är utmaning-
en framåt att ständigt objektivt granska och förbättra 
vår verksamhet.
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Taco Bar i Stockholm
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DANMARK
Danmark har återhämtat sig efter fi nanskrisen. Landet kan nu se fram emot fl era år av god 
ekonomisk tillväxt enligt regeringens senaste prognos.

MARKNAD
De senaste åren har varit tuff a och företagen har varit för-
siktiga med att vilja investera. Det märks nu att ekonomin 
förbättrats och att intresset för digitala kommunikations-
lösningar ökar.

Särskilt detaljhandeln har varit en relativt pressad mark-
nad i Danmark de senaste åren. Butikerna efterfrågar nu 
lösningar som främst genererar ökad försäljning. Samti-
digt har våra konsumentbeteenden ändrats och ställer 
större krav på branschen. Konsumenterna förväntar sig en 
sömlös shoppingupplevelse där de kan välja var och när 
de ska handla. För att skapa denna sömlösa upplevelse 
behöver digitala inslag bli en del av den fysiska butiken. 
Kunderna nås då av samma budskap oavsett var de väljer 
att handla. 

Kollektivtrafi ken genomgår en digitaliseringsprocess där 
målet är att öka antalet resande samt mobiliteten mellan 
olika färdmedel. Det ställs då krav på passagerarinforma-
tion. Information som förenklar, skapar trygghet och ger 
ökade valmöjligheter under resans gång. 

KONKURRENTSITUATION
Konkurrenssituationen är sund men hård. MultiQ är en 
stark aktör på den danska marknaden. Vår styrka är att vi 
kan erbjuda branschspecifi ka lösningar. Inom kollektiv-

trafi ken kan MultiQ exempelvis erbjuda en kommunika-
tionsplattform mellan förare och trafi kledning samt infor-
mation till passagerare.

KUNDER
MultiQ i Danmark har en särskilt stark position inom 
främst transport och detaljhandel. Vi levererar även gra-
fi skt innehåll till fl era av dessa kunder. Bland våra kunder 
fi nns många välkända namn.

Våren 2017 invigdes Danmarks första BRT-liknande buss-
linje, Citylinjen 5C. Den är nu Nordens mest trafi kerade 
busslinje. MultiQ levererade den digitala kommunika-
tionsplattformen. På bussen får passagerarna både trafi k-
information och underhållning. Därutöver erbjuder vi fl era 
olika utomhuslösningar.

Inom detaljhandeln fi nns kunder såsom Hi-Fi Klubben, In-
vita, 7-Eleven, OK Plus och Intersport. Under 2017 valde 
OK Plus att utöka sitt digitala koncept med digitala me-
nyskärmar till samtliga av kedjans 75 butiker. Intersport 
invigde sin fl aggskeppsbutik med fl era nya digitala inslag.

Vi ser fram emot en ökad efterfrågan nu när ekonomin 
förbättrats.



Sport is for everyone, and it is our mission 
to bring sport to the people

Intervju med 
THOMAS JUST RASMUSSEN
COO och delägare
INTERSPORT GROUP DENMARK

HUR SER DET DIGITALA KONCEPTET UT I ER FLAGG-
SKEPPSBUTIK? OCH I ÖVRIGA BUTIKER?
Vi kommunicerar samma budskap till kunderna oavsett 
om mötet sker online eller i en av våra fysiska butiker. 
Samtliga av våra butiker har två skärmar som exponerar 
aktuella veckokampanjer. Bakom kassadisken har vi sedan 
vår ”power wall”, tre skärmar på rad. Här visas profi lmaterial 
och globala kampanjer. Profi lmaterialet lyfter fram 

fördelarna med att vara medlem och att handla hos 
Intersport. I vår fl aggskeppsbutik har vi ytterligare några 
digitala inslag. Både utanför och inne i butiken fi nns stora 
digitala videoväggar som främst visar Intersportgruppens 
globala profi lering. Filmer som stärker varumärket och 
visar vad vi står för. Kunden får också tillgång till hela 
produktutbudet via en touchskärm. 

NI HAR ANVÄNT DIGITALA SKÄRMAR UNDER MÅNGA ÅR. 
VAD VAR SYFTET FRÅN BÖRJAN MED INVESTERINGEN?
Vi hade ett tydligt syfte med skärmarna redan från starten. 
Vi ville skapa en röd tråd i vår marknadsföring där budskap 
och kampanjer från nätet också skulle möta kunden i 
sociala medier och i butikerna. Grundidén har inte för- 

Intersport är världens största sportbutikskedja med ca 6 000 butiker i 46 länder. Kedjan erbjuder 
ett brett utbud av sportartiklar. Förra året öppnades den första fl aggskeppsbutiken i Danmark 
och snart är det dags för nästa invigning i Köpenhamn. Sport är en del av Intersports DNA. 
Digitala skärmar stärker varumärket genom att förmedla den dynamik och glädje som sport 
ger.

Under 2017  invigde Intersport Danmark sin fl aggskeppsbutik 
utanför Köpenhamn.  En höjdpunkt för sportälskaren. 

" 
"
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ändrats, endast sättet vi väljer att visuellt visa det på. Vårt 
digitala koncept har utökats med touchskärmar som ger 
kunden tillgång till hela vårt sortiment som �nns online. 
Personalen är också utrustad med Ipads. Detta så vi kan 
erbjuda en sömlös kommunikation mellan den digitala 
plattformen och den fysiska butiken.

VILKA FÖRDELAR SER DU MED DIGITAL 
KOMMUNIKATION I BUTIK?
Jag ser främst två fördelar. Vi får ett rörligt budskap i buti-
kerna som skapar uppmärksamhet och som förstärker den 
positiva känslan vi vill ge av sport. Samtidigt säkerställer vi 
att budskap på den digitala plattformen också blir tydliga 
i butikerna. Marknaden och kundernas efterfråga gör att 
vi ständigt måste vara lyhörda i vår kommunikation. Det 
är en förutsättning att snabbt och e�ektivt kunna ändra 
budskap i alla kanaler.

INTERSPORT OCH MULTIQ HAR SAMARBETAT 
UNDER MÅNGA ÅR. VILKA STYRKOR HAR VI?
Vi valde MultiQ för att ni är �exibla och förändringsbe-
nägna. Villiga att investera i ny teknologi och verkligen 
förstod vad vi efterfrågade. Innehållet skulle kunna göras 
kostnadse�ektivt så att det var möjligt att skapa mycket 
innehåll. MultiQ förstod vårt behov av att kunna skapa 
kampanjer direkt i systemet och att detta sedan automa-
tiskt genererades ut till butikerna. Processen underlättar 
vårt arbets�öde och håller nere både kostnader och re-
surser samtidigt som vi säkerställer den röda tråden i vår 
marknadsföring.

OM DU FÅR GISSA, HUR KOMMER FRAMTIDENS 
INTERSPORT BUTIK ATT SE UT?
Vår �aggskeppsbutik är Intersports svar på hur framtidens 
Intersport butik kommer att se ut. Vi har fördelen att 
sälja något som kunderna känner ett engagemang för. I 
butikerna vill vi förstärka känslan av glädje som kommer 
med sport. 

Nätet kommer alltid vara bättre på att ha ett större pro-
duktutbud. Butikerna får istället satsa på upplevelsen. Vi 
erbjuder en luftig, trivsam miljö där noga utvalda produk-
ter kategoriseras efter sport och det �nns personal till-
gänglig för rådgivning.

Den digitala världen existerar runt oss alla, och kommer 
också att bli en naturlig del av den fysiska butiken. Detalj-
handeln kan exempelvis använda den digitala plattfor-
men för produktinformation och säljstöd i butiken. 
Kunden börjar ofta sin resa digitalt och förväntar  
sig sedan att mötas av samma  
budskap i butiken.

SPORT ÄR I VÅRT DNA. ETT RÖRLIGT  
MEDIA I BUTIKERNA HJÄLPER OSS ATT  

FÖRMEDLA GLÄDJEN MED SPORT

"
"
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NORGE
Norska regeringen ser ljust på landets ekonomi. Den ekonomiska tillväxten fortsätter enligt 
regeringen sannolikt i år och även nästa år. Den privata konsumtionen kommer att öka och 
även företagens investeringar.

MARKNAD
”Digital skilting” är nu ett väl inarbetat begrepp och mark-
naden har mognat för traditionell digital skyltning. Detta 
innebär att vi kommer få se en ökad efterfråga av mer kun-
danpassade lösningar. Företag och verksamheter med be-
fi ntliga digitala lösningar kommer att vilja vidareutveckla 
dessa. Exempelvis genomgår kollektiv- och persontrafi ken 
i Norden en stor digitaliseringsprocess just nu. För att öka 
antalet resande ställs höga krav på informationsfl ödet. 
MultiQ erbjuder en komplett kommunikationsplattform 
där olika informationskällor integreras för att sedan visas 
för främst passagerare men också förare och trafi kledning. 

KONKURRENTSITUATION
Det har skett en konsolidering av branschen, vilket innebär 
att det fi nns ett fåtal större aktörer på den norska markna-
den. Där MultiQ är en av de större aktörerna. Utvecklingen 
gör att små aktörer kommer att få det svårare framöver. 

KUNDER
MultiQ i Norge har kunder inom fl era olika marknader 
dock med tyngdpunkt inom transport. De fl esta är långa 

samarbeten där kunden tillsammans med MultiQ konti-
nuerligt uppdaterar det digitala koncept. Ett exempel är 
kryssnings- och transportrederiet Color Line. Passagerarna 
möts av digitala skärmar på terminalerna, konferenscent-
rum, restauranger och runt om på båtarna. Lösningar som 
kontinuerligt moderniseras.

Under 2017 tillkom Marine Harvest som kund. Ett lyckat 
projekt gällande internkommunikation. Två regioner i 
Norge har nu digitala skärmar på samtliga kontor, an-
läggningar och fabriker. Pilot körs i både Skottland, Polen, 
Irland och Belgien.

PARTNERSAMARBETEN
Bearbetning av nya kunder i Norge sker både via direkt-
kontakt och via partners. Partnerskap där kombinationen 
av våra tjänster skapar bättre lönsamhet och en utökad 
marknadsnärvaro för bägge parter. Ett antal nya relatio-
ner med partners etablerades under 2017, vilka förväntas 
generera aff ärer framåt.
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Intervju med KRISTIN HOLSETH
Kommunikationsrådgivare
MARINE HARVEST

VAD HAR VARIT ER UTMANING INOM INTERN-
KOMMUNIKATION??
Vi har 12 700 anställda runt om i världen. De anställda som 
jobbar ute på fabriker och anläggningar har inte samma 
tillgänglighet till mail och intranät i sin arbetsvardag som 
exempelvis vi som arbetar på kontor. Så vår utmaning var 
att göra informationen mer lättillgänglig för alla. 

TANKAR KRING INVESTERINGEN
Tanken är att de anställda ska kunna få information i 
”farten”. Information som är lätt att ta till sig utan att 
behöva söka efter den aktivt själv. Nyheterna är koncisa, 
d v s består endast av rubrik, bild och ingress. Det gör att 
man enkelt kan ta till sig budskapen. Animationer bidrar 
också till ökad uppmärksamhet och gör att man stannar 
upp en liten extra stund. 

För mer detaljerad information får de anställda besöka 
vårt intranät alternativt de branschtidningar som vi visar 
nyheter ifrån.

The key factor in reaching our vision 
Leading the Blue Revolution 

is our 12,700 employees in 24 countries

Marine Harvest är världens största laxodlare. Visionen "Leading the Blue revolution" handlar om 
att kunna erbjuda hälsosam och näringsrik mat som produceras på ett hållbart och eff ektivt 
vis. Personalen är nyckeln till att uppnå visionen. Företagskulturen uppmuntrar till gemenskap, 
passion, öppenhet och en vilja till förändring. Egenskaper som alla ställer krav på den interna 
kommunikationen. 

Under 2017 började Marine Harvest investera 
i digitala skärmar för internkommunikation. Dessa fi nns 

nu både på anläggningar, kontor och industrier.

" 
"
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HUR HAR RESPONSEN VARIT FRÅN PERSONALEN?
När vi på kommunikationsavdelningen är på besök ute 
på fabriker och anläggningar så får vi ofta spontana kom-
mentarer från anställda. Positiva sådana, om att detta är 
något som det verkligen funnits behov för. Nu när de fått 
informationskanalen blir det ännu tydligare hur viktig den 
är. Här får de den senaste informationen från intranätet, 
branschnyheter, rekryteringstjänster m m. 

Informationen blir lättillgänglig och de behöver inte söka 
efter den aktivt.

VILKA KRAV HADE NI PÅ OSS SOM SAMARBETS- 
PARTNER?
Vi letade efter en samarbetspartner med kapacitet att  
erbjuda tjänsten till samtliga av våra 24 länder. Även om 
vi nu startat i Norge samt ytterligare några länder så är 
utgångspunkten att samtliga länder längre fram önskar 
använda kanalen. 

Det skulle finnas möjlighet att integrera med andra 
nyhetskällor där uppdateringar kommer ske både 
löpande och efter vissa bestämda tidsintervall. Slutligen 
efterfrågade vi färdiga mallar. Mallar som gör att allt 
innehåll som visas följer Marine Harvest grafiska profil.

HUR SER FRAMTIDEN UT?
Vi är just nu nöjda med vårt informationsflöde och hur det 
visas rent grafiskt. Vi har drygt hundra skärmar, mestadels i 
Norge. Framtiden handlar mer om att få ut skärmar till fler 
kontor i andra länder. Vi arbetar aktivt med detta. Då vi är 
en sådan stor organisation så träffas vi även globalt inom 
kommunikation. Vid dessa träffar så informerar vi alltid om 
fördelarna med digitala informationsskärmar.

Vi kör nu pilot i både Skottland, Polen, Irland och Belgien. 
På det sättet får de en ökad förståelse för vad skärmarna 
innebär. Nästa land på tur är USA som snart kommer att 
testa informationskanalen.

VAD VÄRDESÄTTER NI VID VAL AV SAMARBETSPARTNER?
Vi värdesätter god kommunikation. Att det är lätt att 
kommunicera och att det finns en fortlöpande dialog 
kring projektet. Kvalité och teknik är något som vi mer tar 
för givet ska fungera. 

Vi uppskattar att MultiQ är snabba med att svara på frågor 
och hjälpa oss att vidareutveckla projektet. 

ATT VETA VAD SOM SKER INOM FÖRETAGET  
SKAPAR ÖKAD FÖRSTÅELSE,  

ENGAGEMANG OCH SAMHÖRIGHET

"
"
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INTERNATIONELLT

MultiQ har 30 års erfarenhet av digitala kommunikations-
lösningar för publika miljöer. År som gett oss en djup  
kompetens inom flera olika marknader. Vår uppgift är att 
hjälpa våra partners att identifiera nya marknadsbehov 
och lösningar.

Utöver en stark marknadskännedom är en av MultiQs  
främsta styrkor integration med olika informationssystem. 
Digitaliseringen i vårt samhälle gör att det ständigt utveck-
las nya behov. Information som tidigare kommit från olika  
informationskällor kan nu sammanföras till en och samma 
informationskanal. Att integrera dessa informationskällor 
är MultiQs styrka och också en av de kvalitéer som gör oss  
intressanta för våra partners.

HUR VI HJÄLPER VÅRA PARTNERS ATT SKAPA SMARTA  
DIGITALA LÖSNIINGAR
Arbetet med att identifierar vår marknad och dess in-
tressanta samarbetspartners är en ständigt pågående  
process. Vi inleder samarbeten med aktörer både i och  
utanför Norden. Våra partners är väletablerade inom sina 

respektive marknader och söker en partner som kan  
erbjuda:

NÅGRA INTRESSANTA DIGITAL SIGNAGE PROJEKT
Under 2017 utvecklades ett nära samarbete med  
21st Century Fleet Systems i Storbritannien. Företaget 
är specialiserat på innovativa teknologilösningar 
riktade främst mot persontrafik. Ett resultat av 

MultiQ fortsätter att expandera och får då en allt större internationell närvaro. I nuläget har vi 
en stark position i de nordiska länderna. För att säkerställa tillväxt utanför Norden kommer vi 
att arbeta vidare med olika partnersamarbeten samt att vi följer våra kunder när de expanderar 
internationellt.

>  30 års erfarenhet av digitala kommunikationslösningar  
 för publika miljöer

>  Sälj- och marknadssupport

> Kundanpassad support

>  Integrationslösningar

>  Skalbarhet – attraktiva lösningar som enkelt går att skala 
 globalt

>  Modernt och lättanvänt CMS  
 (Content Management System)
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samarbetet är att samtliga bussar på en av Londons 
största flygplatser nu har digitala skärmar. Bussarna 
går dygnet runt, alla dagar i veckan. De tar  
resenärer från parkeringsplatserna till de olika  
terminalerna samt flygplatsens personal till deras olika  
arbetsplatser inom området. MultiQ levererar en avancerad 
infotainmentlösning som visar både allmännyttig informa-
tion kring flygplatsen samt realtidsinformation för bussen. 
Utmaningen med realtidsinformation på en flygplats är att 
det är täta stopp mellan hållplatserna. Området delas in i 
olika geografiska zoner som aktiverar ljudmeddelanden,  
informationsfilmer samt tidtabeller.  

Via vårt samarbete med JLS Digital har vi flera av de större 
bankerna i Schweiz som kunder. Ett samarbete som pågått 
under många år. De schweiziska storbankerna var tidiga 
med att se fördelarna med digitala skärmar. Lösningar som 
både effektiviserar verksamheten, stärker bankens profile-
ring av att vara innovativa samt skapar en bättre kundupp-
levelse. Kunderna har exempelvis haft möjlighet att få styra 
innehållet i skärmar placerade i skyltfönstren. Interaktiva 
lösningar som skapar engagemang och visar på innovation. 
En ny lösning är den digitala receptionen, där kunderna 
får ett interaktivt bemötande och den digitala personalen  
guidar kunden vidare till rätt rådgivning i banken.

MULTIQS SKÄRMLÖSNINGAR EFTERFRÅGAS  
INTERNATIONELLT
MultiQ är specialiserade inom digitala skärmlösningar och 
har varit så i tre decennier nu. Våra kunder efterfrågar skär-
mar som är både tåliga, har lång livslängd och som går att 
anpassa efter specifika önskemål. Efterfrågan finns inom 
flera olika marknader och världsdelar.

I Tyskland efterfrågar exempelvis läkemedelsindustrin kund- 
anpassade skärmar. Våra skärmar är robusta och tål att  
hanteras efter de kliniska riktlinjer som krävs inom branschen. 
Skärmarna används i produktionslinjen av personalen. 

Ett större nordamerikanskt bolag inom spelmarknaden 
har vid ett antal tillfällen valt våra skärmar. Kunden vidare-
utvecklar spelmiljön ute hos ombuden, detta för att skapa 
en attraktiv och modern spelupplevelse. Kunderna får infor-
mation om spelutbudet och har möjlighet att verifiera en 
eventuell spelvinst.

En stor internationell varuhuskedja har våra skärmar på sina 
varuhus runt om i världen. Användningsområdena varierar, 
vilket innebär att vi hittar dem både vid informationsdiskar, 
utplacerade vid specifika avdelningar samt vid barnens lek-
hörnor. Interaktiva skärmlösningar för lek och lärande ska-
par aktivitet och underhållning för barnen under besöket. 
Självbetjäningsterminaler gör det enkelt att hitta rätt pro-
dukt och ger kunden även möjlighet att designa sin egen 
möbel.

FRAMTID
Digitaliseringen ökar och begreppet Internet of Things 
(IoT), har kommit för att stanna och för att förändra vår värld.  
Behovet av smarta och integrerade lösningar kommer att 
öka med tiden. En efterfråga som gynnar MultiQ då en av 
våra främsta styrkor är just integration. Samhället och fö-
retagen kommer fortsätta att öka sina investeringar inom  
digitalisering. Vi kommer få aktörer som är mer specialise-
rade inom begränsande affärsområden samtidigt som lös-
ningarna blir allt mer integrerade och flexibla. En utveckling 
som bygger på samarbete och nära partnerskap. 

MultiQ är en mycket kompetent samarbetspartner, vilket de visat i detta  
komplexa fordonsprojekt. Deras breda kompetens omfattar allt från projekt- 

ledning, mjukvara, hårdvara och support. Vi har fått en högkvalitativ och pålitlig  
lösning som uppfyllt önskade tidsramar och högt ställda krav på arkitektur.

 

MARK JOHNSON 
Director  
21   Century Fleet System Ltd

"

"

ST 

INTERNATIONELLT 31



 
TANKAR KRING

FRAMTIDENS 
DIGITALISERING

Digitaliseringen ökar och begreppet Internet 
of things (IoT), har kommit för att stanna och 
för att förändra vår värld. En snabbt växande 
teknik som kommer att spela en allt större roll 
i samhället i stort men också i varje männis-
kas vardag. 

Digital signage, som är en del av IoT, förut-
spås en ljus framtid. Vi kommer att få se mer 
av personifieringar, integration, interaktivitet, 
dataanalyser, artificiell intelligens, engage-
mangsmätningar… o s v. 

MultiQs kärnverksamhet är digitala tjänster i 
publika miljöer. Vi har en särskilt stark position 
inom persontrafik och den digitala butiken. 
Så vilka trender ser vi framåt?
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DEN FYSISKA BUTIKEN – FRAMTIDENS VAL  
FÖR UNDERHÅLLNING OCH UMGÄNGE
Detaljhandeln har länge fokuserat på kundupplevelsen. 
Nu mer än någonsin. För de flesta köp vi gör behövs 
egentligen inga butiker utan vi kan göra dem direkt på 
nätet där produktutbudet är stort och priserna ofta lägre. 
Butikerna bör kunna svara på frågan 

”What’s in it for me?”
Det vill säga, varför ska kunden gå till butiken?

Den fysiska butikens uppgift blir att skapa en djupare 
kundupplevelse som stärker varumärket och får kunden 
att upptäcka nya produkter. Vinnarna är de butiker 
som erbjuder en rolig, lärorik och avslappnande miljö. 
Framtidens butiker kommer i större utsträckning att 
konkurrera med caféer, restauranger och andra platser 
som ger underhållning. Platser dit folk väljer att både 
spendera tid och pengar. I jämförelse med näthandeln har 
butikerna möjlighet att utnyttja alla våra sinnen. Att låta 
oss få se, lukta, känna och prova. Få uppleva produkterna 
på nära håll, med alla sinnen och i sitt rätta element. 

DIGITALISERING – EN NATURLIG DEL AV 
KUNDUPPLEVELSEN
Digitala lösningar kommer att bli en integrerad och 
naturlig del av kundupplevelsen. Vissa vill njuta av själva 
shoppingupplevelsen medan andra vill att det ska gå 
snabbt och smidigt. Ökad digitalisering i den fysiska 
butiken gör det möjligt att säkerställa båda behoven på 
ett innovativt sätt.

Artificiell intelligens gör det möjligt att lära känna 
kunderna djupare. Det går att samla in data, se mönster 
och därefter optimera kundvarvet. Som konsument 
lämnar vi ständigt ett digitalt spår efter oss. Den 
insamlade informationen ger butikerna möjligheter att 
förbättra verksamheten. Kunskap som kan personifiera 
kundupplevelsen ytterligare och som snabbt kan 
realiseras även i produktionskedjan. 

Konsumenter är bekväma. Det innebär att köpprocessen 
i butiken ska gå snabbt. Via digital rådgivning undviker 
kunden väntetider och får personligt anpassade 
produktrekommendationer. Det ska gå snabbt att hitta 
rätt produkt men också att få den levererad. Dagens 
konsumenter vill inte vänta på en vara utan vill få den 
direkt. 

Den virtuella verkligheten, VR, kommer öppna upp 
en ny värld för oss. En virtuell assistent kan exempelvis 
guida kunden runt i varuhuset eller affären, ge förslag på 
önskade kläder anpassad efter din kroppsfigur och stil. 
Är du spekulant på ny bil har du möjlighet att provköra 
många bilar utan att egentligen behöva göra det rent 
fysiskt. 

Den medvetna konsumenten är mån om varumärkets 
värderingar och hur det uppfattas. I framtiden kommer 
kundupplevelsen att vara lika viktig som själva produkten. 
En butiksmiljö som förmedlar rätt associationer till ett 
varumärke påverkar både försäljning och lojalitet. Den 
digitala butiken blir då ett showroom i större utsträckning.

Att vara lyhörd inför kundens beteende och anpassa sig därefter kommer att 
bli en allt mer avgörande framgångsfaktor. Kundupplevelsen kommer omfatta 

digitala lösningar i allt större utsträckning, lösningar som gör besöket både 
roligare, effektivare och personligare. Vi får butiker där kunderna väljer att 

spendera både tid och pengar.
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Digitala lösningar för publika miljöer är rätt i tiden och nu mer spännande än någonsin. 
Vi ser fram emot 2018 då nya innovativa lösningar kommer att utveckla marknaden ytterligare.

Inom kollektivtrafi ken pratas det om 
Maas (Mobility as a Service), Internet of Things (IoT) 
och Smart Citys. Oavsett begrepp så handlar det om 
att skapa smarta lösningar och smarta transporter för 
att förenkla människors vardag och samtidigt skapa ett 
välmående samhälle.

Kollektivtrafi kens utmaning är att öka antalet resande. De 
fl esta av oss är fullt medvetna om att personbilar är ett 
stort missbruk av resurser samtidigt som de symboliserar 
frihet. Vi har friheten att ta oss från en plats till en annan, 
när vi så önskar och utan att behöva ta hänsyn till andra 
parametrar. För att vi ska ändra detta invanda och bekväma 
beteende krävs att vi får ett erbjudande som vi upplever 
verkligen gör nytta. 

Framtidens resande kommer att bli mer personifi erat 
och omfatta fl era olika trafi kslag. Vi kommer att få ett mer 
hållbart resande där resenärernas valmöjligheter ökar. 
Den gemensamma digitala plattformen gör det mobila 
resandet möjligt. Lösningen bygger på en samverkan 
mellan kollektivtrafi k och fl era olika privata aktörer.

VÄLINFORMERADE RESENÄRER
För oss handlar allt om kommunikation. För att skapa 
den optimala kundupplevelsen ställs det krav på 
kommunikation och att fl era olika informationskällor 
sammankopplas. Information som förenklar, skapar 
trygghet och ger ökade valmöjligheter under resans 
gång. Som resenär vill vi känna oss lugna, trygga och 
väl informerade om våra valmöjligheter. Vi vill få aktuell 
information både på stationer och hållplatser samt inne 
i fordonet. 

Välinformerade resenärer är oftast glada resenärer. 
Och genom att resa tillsammans gör vi också vårt 

samhälle smartare.

KOLLEKTIVTRAFIKENS 
DIGITALA RESA
Inom kollektivtrafi ken pratas det om 
Maas (Mobility as a Service), Internet of Things (IoT) 
och Smart Citys. Oavsett begrepp så handlar det om 
att skapa smarta lösningar och smarta transporter för 

KOLLEKTIVTRAFIKENS 
DIGITALA RESA
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BÖRSKURS OCH OMSÄTTNING 
MultiQs aktie har varit registrerad på NASDAQ Stock-
holm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 
1999. Dessförinnan har aktien varit registrerad på 
Stockholms Börsinformations (SBI:s) aktielista sedan 
våren 1997.

Aktiekursen stod under 2017 som högst i 0,78 SEK och 
som lägst i 0,58 SEK. Vid årets slut var kursen 0,61 SEK 
och MultiQs marknadsvärde uppgick till 75,2 MSEK.

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i MultiQ uppgick per 2017-12-31 till 36 
979 431,30 SEK, fördelat på 123 264 771 aktier med 
ett kvotvärde på 0,30 SEK. Aktierna har lika röstvärde 
samt lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 
Vid bolagsstämma får röstberättigad rösta för fulla 
antalet av honom/henne ägda och/eller företrädda 
aktier.

MULTIQ AKTIEN

Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 1992 utvecklats enligt följande:

   Typ av   Antal nya  Totalt antal Förändring aktie- Aktiekapial 

ÅR   föränding   aktier aktier kapital i SEK i SEK

1992  Bolagsbildning  500 500 50 000 50 000 

1995  Nyemission  85 585 8 500 58 500

1996  Nyemission  85 670 8 500 67 000 

1996  Nyemission 83 753 8 300 75 300 

1996  Nyemission  82 835 8 200 83 500 

1996  Fondemission  19 165 20 000 1 916 500 2 000 000 

1996  Split 100:1  1 980 000 2 000 000 - 2 000 000 

1997  Nyemission  1 500 000 3 500 000 1 500 000 3 500 000 

1998  Nyemission  1 750 000 5 250 000 1 750 000 5 250 000 

1999  Nyemission 5 250 000 10 500 000 5 250 000 10 500 000 

2000  Nyemission  609 153 11 109 153 609 153 11 109 153 

2001  Nyemission  11 109 153 22 218 306 11 109 153 22 218 306 

2004  Nyemission  2 416 195 24 634 501 2 416 195 24 634 501 

2007  Nyemission  2 077 717 26 712 218 2 077 717 26 712 218 

2009  Nyemission  1 872 057 28 584 275 1 872 057 28 584 275 

2013  Apportemission  35 913 576 64 497 851 10 774 073 39 358 348 

2013  Minskning AK - 64 497 851 -20 008 993 19 349 355 

2013  Nyemission  38 112 366 102 610 217 11 433 710 30 783 065 

2015  Apportemission  20 654 554 123 264 771 6 196 366 36 979 431



Utv. -17,81%

Källa: Avanza

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Antalet aktieägare per 2018-02-28 var 3 078 stycken 
jämfört med 2 791 stycken per 2017-02-28. De utländ-
ska ägarna svarade för 17 procent av ägandet i MultiQ. 
Privatpersoners ägande utgjorde 24 procent, och an-
delen förvaltarregistrerade aktier uppgick till 59 pro-
cent. De tio största ägarna kontrollerade ca 65 pro-
cent av kapital och röster. 

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per 2018-02-
28 var de större ägarna i MultiQ följande:

Aktieägare Antal aktier     Kapital/
röster, % 

Mikrolund Holding AB 36 036 230   29,23

Aktiebolag Grenspecialisten 16 020 685  13,00 

Mejvik Consulting AB 5 387 036 4,37

Swedbank AS 5 260 110 4,27

Mikael Lönn  3 649 950 2,96

BNY Mellon SA/NV 3 410 507 2,77

JP Morgan Bank Luxenbourg S.A. 3 403 333 2,76

Berggren Byggare i Stuvsta 3 233 000 2,62 

Old Mutual International 2 400 000 1.95 
Isle of man

Douglas Storckenfeldt 2 300 000 1,87

Övriga 42 163 920                 34,20     

SUMMA                 123 264 771 100,00

*Förvaltade aktier

Per den 2018-02-28 var aktiernas fördelning med 
avseende på innehavens storlek och antal aktieägare 
följande: 

Aktier/
aktieägare Antal ägare Antal aktier %

1–1 000  1 677 644 235 0,52 

1 001–2 000 369 604 815 0,49

2 001–10 000 639 3 208 643 2,60

10 001–50 000 256 5 767 829  4,68

50 001–100 000 61 4 309 247 3,50

100 001– 76 108 730 002 88,21

SUMMA 3 078 123 264 771 100,00

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 
verksamhetsåret 2017.

MultiQ
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> MultiQ slutför förvärv av Telia Cygates verk- 
 samhet inom Digital Skyltning 
 MultiQ förvärvar den 1 december 2017 en verk- 
 samhet av Cygate benämnd Digital Media  
 Distribution, DMD. Cygate är en del av Telias före- 
 tagsa�är. I den överlåtna verksamheten ingår  
 digital skyltning och bokningssystem för kon- 
 ferensrum. A�ären motiveras för MultiQ av en  
 ökad kundbas samt långsiktiga synergie�ekter  
 och en konsolidering av marknaden. Den över- 
 tagna verksamheten omsätter cirka 15-20 Mkr  
 per år. A�ären förväntas ge en positiv resultat- 
 påverkan redan 2018. Finansiering av förvärvet  
 ryms inom be�ntliga kreditramar.

> Isländska kollektivtra�kbolaget Strætó  
 investerar i digital IT-lösning från MultiQ 
 Strætó är ledande inom kollektivtra�ken på  
 Island. Deras investering omfattar 120 st bussar 
 i Reykjavikområdet. Ordervärdet är 3,3 Mkr och  
 omfattar till att börja med digitala tjänster för  
 WiFi till passagerarna och CCTV surveillance  
 (övervakningskameror).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS 
UTGÅNG 
> MultiQ vinner tilldelningsbeslut i Region  
 Skåne Skånetra�kens Infotainment  
 upphandling   
 Region Skåne Skånetra�ken har under hösten  
 och vintern genomfört en omfattande upphand- 
 ling kring Infotainment. Tilldelningsbeslut har  
 gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion  
 kommer att inledas. Upphandlingens omfattning  
 är 54 Mkr under en period om 6 år.

> Stort europeiskt spelbolag fortsätter  
 investera i lösning från MultiQ 
 Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla  
 spelupplevelsen hos ombuden. Ordervärde 2,8  
 Mkr på digitala skärmar. Via interaktiva skärmar  
 hos ombuden får kunden tillgång till både spel- 
 tips, odds och resultat. 

> MultiQ vinner tilldelningsbeslut i Svenska  
 Spels upphandling för Digital Skyltning 
 Svenska Spel har under hösten och vintern ge- 
 nomfört en omfattande o�entlig upphandling  
 kring Digital Skyltning. Tilldelningsbeslut har gått 
 till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion  
 kommer att inledas. Upphandlingens utvärde- 
 ringspris är drygt 13 Mkr under en period av 2 år  
 med option på förlängning 1 + 1 år. Upphand- 
 lingen ska leda till ett ramavtal som i sin tur utgör  
 grund för avrop vilka kan ge ett uppskattat order 
 värde på 6-20 Mkr under perioden. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för MultiQ Inter-
national AB (publ) org nr 556458-6948 avger härmed års-
redovisning jämte koncernredovisning för räkenskaps- 
året 2017. Bolaget utgör moderbolag till helägda 
dotterbolagen MultiQ Products AB, org nr 556339-
8634, MultiQ Media Solutions AB, org nr 556623-
2137, MultiQ Systems AB, org nr 556618-4213, MultiQ  
Denmark A/S, org nr 2549387. 

VERKSAMHET
MultiQ International AB är ett publikt aktiebolag med 
säte i Lund, Sverige. Huvudkontoret har besöksadress 
Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Kontor �nns även i 
Stockholm samt verksamhet i Danmark, Norge, Stor- 
britannien och Tyskland. Den koncernmässiga strukturen 
framgår av not 22.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och 
kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska 
marknaden. Bolaget har en stark position inom detalj-
handel, bank, spel samt transport. 

MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin 
Small Cap.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
> MultiQ International (Publ) genomför  
 optionsprogram 
 MultiQ International AB genomför i januari ett  
 optionsprogram riktat till personal och ledande  
 befattningshavare.

> Stort tyskt läkemedelsföretag fortsätter välja  
 skärmar från MultiQ 
 Ordern uppgår till ca 3,8 Mkr och är resultatet av 
  ett mångårigt samarbete. Kunden har en fram- 
 trädande roll inom främst cancerforskning.  
 MultiQ erbjuder specialdesignade skärmar an- 
 passade efter kundens laboratoriemiljö. 

> Stort europeiskt spelbolag fortsätter  
 investera i lösning från MultiQ 
 Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla  
 spelupplevelsen hos ombuden. Ordervärde 2,7  
 Mkr på digitala skärmar.

> Stort nordamerikanskt bolag i spelbranschen  
 satsar på digital lösning från MultiQ 
 Kunden investerar i en komplett digital lösning  
 för sina spelombud. Ordervärde ca 1 Mkr.

> Skånetra�ken fortsätter att investera i  
 infotainment från MultiQ 
 Investeringen av infotainment avser 53 av  
 Malmös stadsbussar. Ordervärdet är ca 3,1 Mkr  
 och omfattar både system och skärmar.
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> SJ investerar i digital skyltning från MultiQ 
 SJ väljer att investera i digitala skärmar för både  
 intern och extern kommunikation. MultiQ erbjud- 
 er en webblösning som gör det snabbt och 
  enkelt att styra all information. Skärmarna  
 kommer att placeras ut vid naturliga samlings- 
 platser runt om i verksamheten. Inledande order- 
 värde beräknas till cirka 5 Mkr. Leverans sker med 
 start våren 2018 och pågår sedan under en fem 
 årsperiod. 

> MultiQ tecknar avtal med Svenska Spel efter  
 upphandling av Digital Skyltning 
 Som tidigare nämnts har Svenska Spel genomfört  
 en omfattande offentlig upphandling kring 
  Digital Skyltning där MultiQ vann tilldelnings 
 beslut. Processen fortlöpte därefter med över- 
 klagandeperiod och avtalsförberedelse och detta  
 har nu utmynnat i undertecknat avtal.

> MultiQ tecknar avtal med Region Skåne efter  
 upphandling av "Infotainment" 
 Som tidigare meddelats har Region Skåne och  
 Skånetra�ken genomfört en omfattande o�entlig 
  upphandling kring Digital Skyltning där MultiQ  
 vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter  
 fortlöpt med överklagandeperiod och avtals 
 förberedelse, vilket nu har utmynnat i underteck 
 nat avtal. Upphandlingens utvärderingspris är 
  ca 54 MSEK under en period av 6 år.

> MultiQ vinner Sydtra�ks upphandling  
 ”Informationsskärmar för tra�kinformation” 
 Sydtrafik, trafikbolaget för den jylländska delen 
  av Region Syddanmark, har under hösten och 
 vintern genomfört en omfattande offentlig upp- 
 handling kring digital skyltning. Avtalet är  
 bindande först när det är undertecknat av båda  
 parter. Upphandlingens utvärderingspris är drygt  
 23 MSEK under en period av 2 år med option på 
 förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda  
 till ramavtal som i sin tur utgör grund för avrop  
 på avtalet, vilket kan ge ett uppskattat ordervärde  
 på 5-30 MSEK under perioden.

INTÄKTER OCH RESULTAT

(TSEK) 2017 2016 2015 2014 2013

Intäkter 129 130 135 325 112 204 122 359 66 101
Resultat efter 
�nansiella poster  -1 277 -7 382 -4 372 16 725 -33 774
Årets resultat 1 249 -5 289 -2 828 16 838 -31 980
Balansomslutning 127 033 128 127 124 421 93 932 79 808
Soliditet, (%) 57,5 56,3 63,2 66,9 57,5 
Avkastning på 
sysselsatt kapital, (%) 0,8 neg neg 27,6 neg 
Anställda, periodens slut 71 60 69 30 36

För de�nitioner se Not 1.

Under 2017 nådde bolaget en omsättning på 129,1 
Mkr (135,3 Mkr) och årets resultat efter skatt blev 
1,2 Mkr (-5,3 Mkr), vilket är en kraftig förbättring av 
resultatet jämfört med föregående år. Ett omfattande 
arbete med fortsatt konsolidering av inköpta bolag 
och en noggrann kostnadskontroll har gett avsedd 
e�ekt. Jämfört med föregående år minskade omsätt-
ningen med 5 %. Speciellt var kvartal fyra svagt med 
avsaknad av större enskilda leveranser. Minskningen 
förklaras i huvudsak med lägre volymer för några 
kunder, speciellt från de som varit under upphandling 
i perioden.

FÖRVALTNING AV KAPITAL 
MultiQ har som mål att vara själv�nansierat och har 
kapital för såväl organisk tillväxt som internationell 
expansion. Styrelsen föreslår ingen utdelning till 
aktieägarna.

FORSKNING & UTVECKLING 
Den totala kostnaden för Forskning & Utveckling upp-
gick till 12,6 Mkr under året, vilket är en minskning 
med 2,8 Mkr jämfört med föregående år. Det mot-
svarar 9,8 % (11,4 %) av bolagets omsättning. Utgifter 
för utvecklingsarbetet har under året aktiverats med 
6,1 Mkr (4,3 Mkr). Aktiveringsprincipen beskrivs vidare 
i not 1 till räkenskaperna.

PERSONAL
Vid utgången av 2017 hade MultiQ 71 medarbetare 
mot 60 vid utgången av 2016. Av de anställda arbetar 
42 personer i Sverige och 29 personer i andra länder. 

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH 
KASSAFLÖDE 
Koncernen hade totalt 20,0 Mkr (21,0 Mkr) i likvida 
medel och outnyttjade krediter per den 31 december 
2017, varav 7,0 Mkr (8,0 Mkr) avsåg likvida medel. 
Soliditeten uppgick till 57,5 % (56,3 %). Investeringar i 
anläggningstillgångar under perioden uppgick till 6,6 
Mkr (5,8 Mkr). Koncernen genererade under perioden 
ett kassa�öde från den löpande verksamheten med 
6,6 Mkr (-0,5 Mkr) och det totala kassa�ödet uppgick 
till -1,1 Mkr (-0,2 Mkr).

MODERBOLAGET 
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,9 Mkr 
(-1,8 Mkr). Resultat efter �nansiella poster uppgick till 
-1,9 Mkr (-1,8 Mkr) och investeringar i anläggningstill-
gångar uppgick till 0,0 Mkr (1,3 Mkr). Moderbolaget 
hade totalt 0,0 Mkr (0,1 Mkr) i likvida medel per den 
31 december 2017.

OSÄKERHETSFAKTORER OCH RISKHANTERING
Osäkerhet om framtida händelser är något som all 
a�ärsverksamhet har att hantera. MultiQs verksamhet 
är exponerad för en mängd olika risker i den löpande 
verksamheten som i varierande omfattning kan på-
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verka resultatet negativt. Företagets styrelse och led-
ning arbetar aktivt för att minimera dessa risker. Risker 
på det juridiska området hanteras av företagets 
specialister i samverkan med externa jurister och 
experter. Den nedanstående redovisningen av risk-
faktorer gör inte anspråk på fullständighet, riskerna är 
inte heller rangordnade efter grad av betydelse. För 
ytterligare information om risker avseende finansiella 
instrument hänvisas till not 2.

Marknadsrisk 
MultiQs försäljning via partners koncentreras till medel-
stora och större företag samt organisationer med höga 
krav på kvalitet och kundanpassade bildskärmslösning-
ar. Kunderna återfinns på ett antal marknader i Europa. 
Mot den bakgrunden har den generella prisbilden 
inom bildskärmsindustrin balanserats och marknadsris-
ken minimerats. 

Kreditrisker
Styrelsen har i MultiQs finanspolicy fastställt olika 
ramar och vilka risker som får tas. Riskhanteringen 
syftar till att identifiera, kvantifiera och reducera samt 
alternativt eliminera risker. Finanspolicyn anger ramar 
för hur de finansiella riskerna ska hanteras och huvud-
inriktningen är att eftersträva en låg riskprofil.

Konkurrenter
Inom digital signage finns ett flertal direkta konkur-
renter, såväl representerade av globala företag som 
lokala små nystartade företag. MultiQs fördelar utgörs 
bland annat av ett helhetserbjudande gentemot kund 
samt lång erfarenhet från bildskärmsmarknaden. Ett 
helhetserbjudande där MultiQ utöver en kundanpas-
sad lösning också erbjuder drift, support och instal-
lation. Inom verksamheten som direkt relaterar till 
fristående bildskärmar fortsätter konkurrensen att 
hårdna och utgörs främst av massproducerade sub-
stitutprodukter. Som lösningsorienterat företag har vi 
starka mervärden att erbjuda.

Forskning & Utveckling 
MultiQs produktutveckling sker utifrån marknadens 
behov, samt i samråd med våra partners och kunder. 
Vi är en ledande leverantör av bildskärmslösningar 
såsom Digital Signagesystem och strävar efter att vara 
i framkant vad gäller forskning och utveckling. Våra 
lösningar utvecklas främst för den europeiska markna-
den, vilket minimerar risken för felinvesteringar samt 
kostnaden för forskning och utveckling. Utvecklingen 
av elektronik sker i nära samarbete med kontraktstill-
verkare i Asien.

Produktion 
För att undvika varumärkesintrång och för problem-
fritt byte av kontraktstillverkare äger MultiQ samtliga 
verktyg hos tillverkaren och dennes underleverantörer. 
Möjligheterna till riskspridning utvärderas kontinuer-
ligt via produktion hos andra kompetenta underleve-

rantörer. Det finns en produktionsenhet och bolaget 
undersöker ständigt möjligheten av att lägga till fler 
eller byta ut existerande kontraktstillverkare. Detta 
skapar en god riskspridning beträffande tillverkningen 
samt bättre möjligheter till prisförhandling.

Medarbetare
Inom MultiQ samt dess nätverk av partners och under-
leverantörer finns ett antal nyckelpersoner som är 
viktiga för verksamheten. Medarbetarriskerna består 
i att en eller flera av nyckelpersonerna skulle lämna 
koncernen eller att eventuellt etablerade samarbeten 
skulle brytas. 

Kapitalbehov
MultiQ är för närvarande finansierat genom ett mindre 
lån, checkräkningskredit samt egna medel. Verksam-
heten förväntas generera positiva kassaflöden. För när- 
varande finns inget behov av kapitaltillskott.

Valuta
Inköp sker främst i USD, medan försäljningen sker i 
SEK, DKK, USD, NOK, EUR och GBP. För att minimera 
valutarisken terminssäkras löpande de utestående 
nettoflödena i respektive utländsk valuta, samt samt- 
liga stora kundprojekt, där så är möjligt. MultiQs 
finanspolicy föreskriver att all säkring av valuta ska 
vara av icke-spekulativ karaktär.

Patentskydd
Styrelse och ledning bedömer att existerande varu-
märkesskydd, registrerade domännamn och patent-
skydd är tillräckliga.

AKTIER OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Moderbolaget har totalt 123 264 771 aktier. Alla aktier 
är av samma slag och har lika rättigheter i bolaget. Nå-
gon inskränkning i aktiernas överlåtbarhet finns ej på 
grund av bestämmelse i lag eller bolagsordning. Det 
finns heller inte några begränsningar i fråga om hur 
många röster varje aktieägare kan avge vid en bolags-
stämma eller några bestämmelser i bolagsordningen 
om tillsättande och entledigande av styrelseledamö-
ter eller om ändring av bolagsordningen. Bolaget kän-
ner till två aktieägare med innehav som representerar 
minst en tiondel av aktierna i bolaget per 2017-12-31, 
vilka är Mikrolund Holding AB och Aktiebolag Gren-
specialisten. Bolaget känner inte till några aktieägarav-
tal mellan aktieägare i bolaget.

MultiQ är inte part i några väsentliga avtal som får ver-
kan eller ändras eller upphör att gälla om kontrollen 
över bolaget förändras som följd av ett offentligt upp-
köpserbjudande. Bolaget har heller inte några avtal 
med 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.
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MultiQ hade vid räkenskapsårets utgång 2 825 aktie-
ägare. De fem största aktieägarna svarade vid utgång-
en av räkenskapsåret för 53,83 procent av såväl röster 
som kapital.

Aktieägare  Antal aktier Kapital/röster, (%)

Mikrolund Holding AB 36 036 230 29,23
Aktiebolag Grenspecialisten  16 020 685 13,00
Mejvik Consulting AB 5 387 036 4,37
Swedbank AS (Estonia) 5 260 110 4,27
Lönn, Mikael  3 649 950 2,96
Övriga aktieägare  56 910 760 46,17
SUMMA  123 264 771 100,00

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Bolaget har valt att upprätta en från förvaltningsberät-
telsen skild bolagsstyrningsrapport.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ER-
SÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGS HAVARE
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
Riktlinjerna överensstämmer med de principer som 
har tillämpats 2017.

Med ledande befattningshavare avses VD och övriga 
personer i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla 
för anställningsavtal som ingås efter stämmans be-
slut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i 
befintliga villkor efter stämmans beslut. MultiQ ska 
erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig 
totalkompensation, varvid ansvarsområde och presta-
tion samt företagets samlade resultat ska beaktas. 
Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska 
bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension 
samt övriga förmåner. Därutöver ska aktierelaterade 
incitament till exempel teckningsoptioner kunna in-
föras, varvid beslut därom ska fattas av bolagsstäm-
man och upplysning om kostnaderna för bolaget 
lämnas i beslutsunderlaget. Den fasta lönen ska be-
akta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. 
Den rörliga ersättningen ska vara beroende av utfallet 
i förhållande till definierade och mätbara mål. Den 
rörliga ersättningen ska uppgå till högst 75 % av den 
fasta lönen.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Ordina-
rie pensionsålder ska vara 65 år.  Pensionspremien för 
VD ska uppgå till högst 25 % av den fasta lönen. För 
övriga ledande befattningshavare ska pensionspre-
mien utgå i enlighet med bolagets pensionspolicy. 
Pensionsgrundande lön ska utgöras av enbart den 
fasta lönen. Vid uppsägning av vd från bolaget ska 
uppsägningstiden vara maximalt 12 månader. Mellan 
bolaget och de andra ledande befattningshavarna 
gäller en uppsägningstid om tre månader. Särskilt 
avgångsvederlag ska ej utgå.

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sed-
vanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företags-
hälsovård med mera. VD:s ersättningar ska beredas 
och beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattnings-
havares ersättningar ska beredas av VD, som ska före-
lägga styrelsen ett förslag för godkännande. Styrelsen 
har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen 
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 
som motiverar det.

FRAMTIDSUTSIKTER
Marknaden för digital skyltning bedöms fortsatt väx-
ande både i Sverige och utomlands. Vi satsar framåt 
för att växa bolagets intäkter i minst samma takt. Kon-
kurrensen är fragmenterad och vi ser mindre aktörer 
på väg att slås ut, men också nya aktörer varav en del 
större bolag, som försöker växa in på denna marknad.

Vår aff ärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning 
med ett projektbaserat ojämnt intäktsfl öde och en 
tjänstebaserad del med ett jämnare intäktfl öde. Intäk-
ter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en 
viss grundnivå men också stora svängningar mellan 
kvartalen. Detta medför även att vi avstår från att 
redogöra för orderstock eller från att avge kvartals-
prognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en 
felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.
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RESULTATRÄKNINGAR  2017 2016  2015 2014 2013 

Intäkter   129 130 135 325 112 204 122 359 66 101

Övriga rörelseintäkter  1 283 694 1 735 2 341 959  

Rörelsens kostnader  -132 684 -143 986 -118 560 -108 304 -100 663
Rörelseresultat   -2 271 -7 967 -4 621 16 396 -33 603

Finansiella poster   994 585 249 329 -171

Resultat efter �nansiella poster -1 277 -7 382 -4 372 16 725 -33 774

Skatt   2 526 2 093 1 544 113 1 794

Årets resultat   1 249 -5 289 -2 828 16 838 -31 980

 

BALANSRÄKNINGAR          

Immateriella anläggningstillgångar 47 764 45 139 44 759 26 009 27 799

Materiella anläggningstillgångar 623 337 406 161 321

Finansiella anläggningstillgångar 15 671  13 496 10 192 7 381 7 697

Varulager   21 276 19 740 21 276 12 532 7 617

Kundfordringar   24 165 34 113 31 545 14 986 20 854

Kortfristiga fordringar  10 491 7 349 8 232 6 375 5 480

Kassa och bank   7 043 7 953 8 011 26 488 10 040

Summa tillgångar   127  033 128  127 124 421 93 932 79 808  
         

Eget kapital   73 084 72 085 78 671 62 878 45 908 

Räntebärande skulder  4 550 5 950 - - 611

Leverantörsskulder   13 026 16 550 11 115 6 858 6 221

Icke räntebärande skulder och avsättningar 36 373 33 542 34 635 24 196 27 068

Summa eget kapital och skulder 127 033 128 127 124 421 93 932 79 808

FEMÅRSÖVERSIKT

KONCERNEN

Belopp i TSEK
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    2017 2016  2015 2014               

NYCKELTAL 

Bruttomarginal (%)   46,3 43,7 48,3 46,1 38,7

Rörelsemarginal (%)   neg neg neg 13,4 neg

Vinstmarginal (%)   neg neg neg 13,7 neg

Avkastning på eget kapital (%) 1,7 neg neg 31,0 neg

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 0,8 neg neg 27,6 neg

     

Eget kapital   73 084 72 085 78 671 62 878 45 908

Soliditet (%)   57,5 56,3 63,2 66,9 57,5

Sysselsatt kapital   81 430 81 555 80 317 65 536 46 519

Kassalikviditet   89,8 105,4 113,1 173,8 121,5 

Antal anställda vid årets slut 71 60 69 30 36
           

NYCKELTAL PER AKTIE          

Antal aktier   123 264 771 123 264 771 123 264 771 102 610 217 102 610 217

Genomsnittligt antal aktier 123 264 771 123 264 771 114 754 671 102 610 217 34 871 410

Resultat per aktie   0,01 -0,04 -0,02 0,16 -0,92

Resultat per aktie efter full utspädning1) 0,01 -0,04 -0,02 0,16 -0,92

Eget kapital per aktie  0,59 0,58 0,64 0,61 0,45

Eget kapital per aktie efter full utspädning1) 0,59 0,58 0,64 0,61 0,45

Börskurs vid årets slut  0,61 0,73 0,82 0,92 0,72
            
2) Utspädningse�ekter beaktas endast i de fall det medför att resultatet per aktie försämras. Utspädningse�ekter har inte beaktats då 
snittkursen januari-december 2017 för bolagets aktie understiger teckningskurs i aktuellt optionsprogram. Om full teckning sker inom 
ramen för optionsprogrammet kommer antalet aktier i bolaget öka med 1 000 000 st.

För de�nitioner se not 1.

  

2013

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står:

Överkursfond 52 975 783,30
Balanserat resultat  -17 821 945,51
Årets resultat 1 668 691,03
 36 822 528,79

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att vinst-
medlen disponeras på följande sätt:
I ny räkning överförs: 36 822 528,79.
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RESULTATRÄKNINGAR
 

  Belopp i TSEK 

KONCERNEN     Not  2017 2016

Intäkter     4, 11 129 130 135 325 

Kostnad för sålda varor och tjänster    -69 385 -76 125 

Produktions- och inköpskostnader   11 -14 062 -14 685 

Bruttoresultat       45 683 44 515  
   

Försäljnings- och marknadsföringskostnader   2 -25 570 -26 574

Administrationskostnader    12, 35 -9 934 -10 296

Forsknings- och utvecklingskostnader     -12 620 -15 395 

Övriga rörelseintäkter    5 1 283 694

Övriga rörelsekostnader    5 -1 113 -911

Rörelseresultat     6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 -2 271 -7 967 

Finansiella intäkter     5, 14 2 890 2 906

Finansiella kostnader    5, 15 -1 896 -2 321

Resultat efter �nansiella poster     -1 277 -7 382
       

Skattekostnad     16 2 526 2 093

Årets resultat     26 1 249 -5 289

     

Årets resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare    1 249 -5 289

Resultat per aktie, SEK    26 0,01 -0,04

Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 1)    0,01 -0,04 

1) Utspädningse�ekter beaktas endast i de fall det medför att resultatet per aktie försämras. Utspädningse�ekter har inte beaktats då snitt-

kursen januari-december 2017 för bolagets aktie understiger teckningskurs i aktuellt optionsprogram. Om full teckning sker inom ramen för 

optionsprogrammet kommer antalet aktier i bolaget öka med 1 000 000 st. 
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KONCERNEN      2017 2016 

Årets resultat      1 249 -5 289 

Övrigt totalresultat       

Omräkningsdi�erenser     -280 704

Årets totalresultat      969  -4 585 

Årets totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare    969 -4 585 

 

 

 

 

MODERBOLAGET 2)      Not 2017 2016

Nettoomsättning     3, 4 1 320 948

Bruttoresultat       1 320 948
         

Försäljnings- och marknadsföringskostnader     -75 -77

Administrationskostnader    12 -3 147 -2 648

Rörelseresultat     6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 -1 902 -1 777 

Ränteintäkter och liknande resultatposter         14 8 1 

Räntekostnader och liknande resultatposter         15 - - 

Övriga �nansiella kostnader        -5 -2 

Resultat efter �nansiella poster     -1 899 -1 778

Erhållna koncernbidrag       3 042 3 084 

Skatt på årets resultat    16 526 1 065

Årets resultat      1 669 2 371 
 

   

RESULTATRÄKNINGAR
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i TSEK

2) Årets resultat i moderbolaget överensstämmer med Årets totalresultat i moderbolaget.
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KONCERNEN   Not 171231 161231

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 18 11 979 9 842

Övriga immateriella tillgångar 19 2 223 1 785

Goodwill 20, 35 33 562 33 512
       

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier och verktyg 21 623 337
       

Finansiella och övriga anläggningstillgångar 

Kapitalandelar i intresseföretag   70 70

Uppskjuten skattefordran 16 11 572 9 670

Andra långfristiga fordringar 11 4 029 3 756 
   

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     64 058 58 972

Omsättningstillgångar      

Varulager      

Färdiga varor 23  21 276 19 740

SUMMA VARULAGER      21 276 19 740
       

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar 24 24 165 34 113

Skattefordran  1 061 1 145

Övriga fordringar  4 201 3 188

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 5 229 3 016

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR     34 656 41 462
       

Likvida medel     7 043   7 953 
     
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     62 975 69 155
       

SUMMA TILLGÅNGAR   127 033 128 127

       

     

BALANSRÄKNINGAR
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KONCERNEN Not 171231 161231

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       

Eget kapital  27    

Aktiekapital  36 979 36 979

Övrigt tillskjutet kapital  207 625 207 595

Reserver  1 285 1 565

Ansamlad förlust  -174 054 -168 765

Årets resultat 26 1 249 -5 289

SUMMA EGET KAPITAL   73 084 72 085
       

Långfristiga skulder 34     

Räntebärande skulder      

Lån kreditinstitut 33 3 150 4 550

Övriga långfristiga skulder  3 796 3 520

Icke räntebärande skulder      

Avsättningar för garantier  379 641

Uppskjuten skatteskuld  169 434

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   7 494 9 145

Kortfristiga skulder 32    

Räntebärande skulder      

Lån kreditinstitut  1 400 1 400

Checkräkningskredit 28 - -   

Icke räntebärande skulder   

Leverantörsskulder  13 026 16 550

Skatteskuld  14 35

Övriga skulder    8 768 9 579

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 23 247 19 333

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   46 455 46 897

SUMMA SKULDER   53 949 56 042
       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   127 033 128 127
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MODERBOLAGET Not 171231 161231

TILLGÅNGAR      
       

Anläggningstillgångar             

Materiella anläggningstillgångar      

Inventarier och verktyg 21 - -

Finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i koncernbolag 22 81 192 79 869

Kapitalandelar i intresseföretag  70 70

Fordringar hos koncernbolag   14 460 12 804

Uppskjuten skattefordran 16  6 291 5 765

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   102 013 98 508  
     

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar 

Skattefordran  185 185

Övriga fordringar   1 1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   25 51 100

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR   237 286
       

Kassa och bank  4 94
    

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   241 380
       

SUMMA TILLGÅNGAR   102 254 98 888
       

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
       

Eget kapital 27    

Bundet eget kapital      

Aktiekapital    36 979 36 979

Reservfond   6 775 6 775

SUMMA BUNDET EGET KAPITAL  43 754 43 754      

Fritt eget kapital      

Överkursfond   52 976 52 976

Ansamlad förlust   -17 822 -20 193

Årets resultat 37 1 668 2 371

SUMMA FRITT EGET KAPITAL  36 822 35 154

SUMMA EGET KAPITAL   80 576 78 908
       

Långfristiga skulder

Icke räntebärande skulder

Skulder till koncernbolag   21 204 19 586

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   21 204 19 586

Kortfristiga skulder 32

Icke räntebärande skulder

Skatteskuld   - -

Övriga skulder   122 108

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 352 286

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   474 394

SUMMA SKULDER   21 678 19 980 

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   102 254 98 888
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Förändringar i Eget kapital
2017-01-01 - 2017-12-31

Optionspremier     -        30       -      -        - 30 
Årets resultat    -        -        -       1 249      -        1 249   
Övrigt totalresultat    -        -       -280       -      -        -280        

Totalresultat  - - -280 1 249 - 969
Utgående balans 2017-12-31 36 979   207 625    1 285        -172 805        -        73 084

         
       

KONCERNEN  Aktie-  Övrigt till-     Reserver        Ansamlad        Innehav utan        Summa
  kapital skjutet kapital  förlust bestämmande Eget
      in�ytande i Kapital
      koncernföretag

Ingående balans 2016-01-01 36 979   207 595     861        -167 033        269        78 671

Förändringar i Eget kapital
2016-01-01 - 2016-12-31 

Förändring innehav utan bestämmande   -        -        -       -1 732      -269        -2 001 
                                                 
Årets resultat    -        -        -       -5 289      -        -5 289         
Övrigt totalresultat    -        -       704       -      -        704        

Totalresultat  - - 704 -5 289 - -4 585
Utgående balans 2016-12-31 36 979   207 595     1 565        -174 054        -        72 085

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING 
I EGET KAPITAL

Belopp i TSEK
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3) Reserver avser valutakursdi�erenser vid omräkning enligt dagskursmetoden av �nansiella rapporter för utlandsverksamheter. 
4) Teckningsoptioner till marknadsvärde

       2017 2016 
 
Ackumulerade valutakursdi�erenser vid årets början    1 565 861
Årets valutakursdi�erenser     -280 704
Ackumulerade valutakursdi�erenser vid årets slut    1 285 1 565

in�ytande

      
MODERBOLAGET     Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Summa 
     kapital fond fond Resultat Eget kapital

Ingående balans 2016-01-01  36 979 6 775 53 226 -20 192 76 788

Förändringar i Eget kapital     
2016-01-01–2016-12-31

Emissionskostnader    - - -251 - -251

Årets resultat    - - - 2 371 2 371

Totalresultat    - - - 2 371 2 371

Utgående balans 2016-12-31  36 979 6 775 52 975 -17 821 78 908 
          

Förändringar i Eget kapital     
2017-01-01–2017-12-31        

Årets resultat    - - - 1 668 1 668

Totalresultat    - - - 1 668 1 668 
Utgående balans 2017-12-31  36 979 6 775 52 975 -16 153 80 576
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                                  KONCERNEN                                   MODERBOLAGET
   Not 2017 2016 2017 2016

Den löpande verksamheten          

Resultat efter �nansiella poster    -1 277 -7 382 -1 900 -1 778

Justering för poster som inte ingår i kassa�ödet 5)   3 123 2 588 - -

Summa    1 846 -4 794 -1 900 -1 778 
   

Skatt, betald  16 - - - -
         
Kassa�öde från den löpande verksamheten          
före förändringar av rörelsekapital    1 846 -4 794 -1 900 -1 778
       

Förändringar av rörelsekapital          

Varulager    -1 617 -1 654 - -

Kundfordringar    9 805 -2 393 - -

Övriga rörelsefordringar    -2 888 929 -1 607 -2 687

Icke räntebärande skulder    -311 4 060 3 417 5 855

Summa förändringar av rörelsekapital    4 989 4 250 1 810 3 168 
Kassa�öde från den löpande verksamheten    6 835 -544 -90 1 390

Investeringsverksamheten          

Förvärv av dotterbolag     - -1 339 - -1 339

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    -6 087 -4 306 - - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar    -485 -187 - -

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    - - - -

Kassa�öde från investeringsverksamheten    -6 572 -5 832 - -1 339
 

Finansieringsverksamheten

Optionsintäkter, personaloptioner   30 - - -

Förändring av checkkredit   - - - -

Emissionskostnader   - -193 - -251 

Förändring långfristiga skulder och fordringar  33 -1 400 6 388 - -

Kassa�öde från �nansieringsverksamheten    -1 370 6 195 -   -251 
     
Årets kassa�öde    -1 107 -181 -90 -200

Likvida medel vid årets början    7 953 8 011 94 294
Kursdi�erens i likvida medel    197 123 - -

Likvida medel vid årets slut    7 043 7 953 4 94

 

Ej utnyttjade krediter vid årets slut    13 000 13 000 - -

 

Avskrivningar    3 651 3 769 - -

Avsättningar    -528 -1 181 - -

Övrigt    - - - -

   3 123 2 588 - -
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NOT 1  –  REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmän information
MultiQ International AB är ett publikt aktiebolag med säte i Lund, Sverige. 
MultiQ erbjuder kompletta lösningar med hårdvara, mjukvara och 
tjänster, främst inom produktområdena kundanpassade bildskärmar, 
Digital Signage, interaktiva kiosker och videoövervakning. MultiQ har 
sitt huvudkontor i Lund, Sverige samt dotterbolag i Danmark, Norge, 
Storbritannien och Tyskland. Målgruppen är medelstora och stora företag 
och organisationer som ställer höga krav på funktion, tillförlitlighet och 
design. MultiQ grundades 1988 och är noterat på NASDAQ Stockholm i 
kategorin Small Cap.

Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 22 april 2018 
godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering och 
kommer att föreläggas årsstämman den 22 maj 2018 för fastställande.

Överensstämmelse med regelverk och normgivning
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS/IAS), såsom de har godkänts av 
EU-kommissionen. Vidare har Rådet för �nansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner 
och Årsredovisningslagen tillämpats. Moderbolagets årsredovisning är 
upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. MultiQ International AB följer även NASDAQ Stock-
holms regelverk för emittenter med bilagor samt uttalanden utgivna av 
Rådet för �nansiell rapportering. 

Ändrade redovisningsprinciper
Endast de standarder som skulle kunna bli tillämpliga för koncernen 
redovisas nedan.

Nya och ändrade standarder från 1 januari 2017 som tillämpas av koncernen
Koncernen och moderföretaget tillämpar i denna årsredovisning för första 
gången de nya och ändrade standarder och tolkningsuttalanden som ska 
tillämpas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2017 eller senare. Förutom 
de ändringar som omnämns nedan har dessa inte haft någon väsentlig 
påverkan på koncernens eller moderföretagets �nansiella rapporter.

IAS 7 Amendments to IAS 7
IAS 7 har ändrats och innebär utökade upplysningskrav på förändring i 
skulder som härrör sig från �nansieringsverksamheten och ska tillämpas 
från räkenskapsår som börjar den 1 januari 2017 eller senare. Koncernen 
lämnar information i not 33. 

Standarder, ändringar och tolkningar av be�ntliga standarder som ännu inte 
har trätt i kraft och inte har tillämpats i förtid av koncernen
Nedan presenteras de nya ändringar, tolkningar och standarder som har 
tillkommit och som träder i kraft för räkenskapsår som börjar den  
1 januari 2018 eller senare och som inte har beaktats vid upprättandet av 
koncernredovisningen. Följande nya ändringar, tolkningar och standards 
är eller bedöms bli tillämpliga för koncernen:

IFRS 9 Finansiella instrument
Standarden träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 
eller senare och ersätter då IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering. Denna standard är godkänd av EU.

Standarden avser redovisning och värdering av �nansiella tillgångar och 
�nansiella skulder. Standarden är uppdelad i tre delar; klassi�cering och 
värdering, säkringsredovisning och nedskrivning. I likhet med IAS 39 
klassi�ceras �nansiella tillgångar i olika kategorier, varav vissa värderas 
till upplupet anska�ningsvärde och andra till verkligt värde. IFRS 9 inför 
andra kategorier än de som �nns i IAS 39.  Klassi�cering fastställs vid 
första redovisningstillfället utifrån kontraktuella kassa�öden och a�ärs-
modellen under vilket instrumentet hålls. För �nansiella skulder sker 
inga stora förändringar jämfört med IAS 39. Den största förändringen 
avser skulder redovisade till verkligt värde. För dessa gäller att den del 
av verkligt värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken 
ska redovisas i övrigt totalresultat istället för i resultatet, såvida detta inte 
orsakar inkonsekvens i redovisningen.

Den andra delen avser säkringsredovisning. IFRS 9 inför delvis ändrade 
kriterier för säkringsredovisning. Förändringarna kan leda till att �er 
ekonomiska säkringsstrategier uppfyller kraven för säkringsredovisning 
enligt IFRS 9 än enligt IAS 39. Slutligen har nya principer introducerats 
avseende nedskrivningar av �nansiella tillgångar, där modellen baseras 
på förväntade förluster. Syftet med den nya modellen är bland annat att 
reserveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare skede.

IFRS 9 kommer att tillämpas av bolaget från 1 januari 2018. Koncernen 
har under 2017 utvärderat e�ekterna av övergången till IFRS 9. Samman-

fattningsvis förväntas ingen väsentlig inverkan på koncernens �nansiella 
ställning. Koncernen kommer att tillämpa den förenklade metoden för 
redovisning av förväntade kreditförluster för kundfordringar. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
Standarden träder i kraft för räkenskapsår som inleds med 1 januari 2018 
eller senare. Standarden är godkänd av EU. Koncernen och moderföreta-
get kommer att tillämpa standarden från den 1 januari 2018. Standarden 
ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar 
intäkter med en samlad modell för intäktsredovisning. Tanken är att allt 
tar sin början i ett avtal om försäljning av en vara eller tjänst, mellan två 
parter. Inledningsvis ska ett kundavtal identi�eras, vilket hos säljaren ge-
nererar en tillgång (rättigheter, ett löfte om erhållande av ersättning) och 
en skuld (åtagande, ett löfte om överföring av varor/tjänster). Intäkten 
ska utgöras av det belopp som bolaget förväntar sig bli ersatt i utbyte för 
de levererade varorna eller tjänsterna. 

Standarden ska tillämpas retroaktivt. Det �nns två tillåtna tillvägagångs-
sätt, full retroaktiv tillämpning i enlighet med IAS 8 med förenklings-
regler eller delvis retroaktiv tillämpning. Full retroaktiv tillämpning 
med förenklingsregler innebär att samtliga be�ntliga kundkontrakt 
identi�eras, redovisas och värderas enligt den nya standarden, för såväl 
den aktuella perioden som samtliga jämförelseperioder. Delvis retroaktiv 
tillämning innebär att IFRS 15 tillämpas retroaktivt men bara på den 
aktuella perioden och tidigare perioder redovisas i enlighet med tidigare 
standarder. Denna övergångsmetod medför dock att justeringsbelopp 
för varje påverkad post i de �nansiella rapporterna behöver lämnas även 
för aktuell period (2018), vilket innebär att beloppen för 2018 behöver 
lämnas både utifrån tidigare principer för intäktsredovisning och enligt 
IFRS 15. Koncernen och moderföretaget kommer att gå över till IFRS 15 
med fullständig retroaktiv tillämpning. 

Under året har koncernen fortsatt utvärderingen av e�ekterna av 
standarden. MultiQ har genomfört analys för att identi�era prestationså-
taganden. För att vara ett separat prestationsåtagande enligt IFRS 15 ska 
ett åtagande uppfylla kravet på att vara kapabelt att vara distinkt, både 
separat samt inom ramen för avtalet. MultiQ har identi�erat att det �nns 
två prestationsåtaganden, nämligen leverans av varor respektive tjänster, 
och har även en uppdelning av transaktionspriset på dessa. MultiQ redo-
visar den intäkt som allokerats till varje prestationsåtagande när varan 
och/eller tjänsten överförts till kunden, vilket kan ske point-in-time eller 
over-time. Sammanfattningsvis har MultiQ utvärderat e�ekterna av stan-
darden med slutsatsen att IFRS 15 inte kommer att få någon påverkan på 
koncernens intäktsredovisning jämfört med nuvarande principer.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 träder i kraft den 1 januari 2019. IFRS 16 ersätter IAS 17. Enligt den 
nya standarden ska de �esta leasade tillgångar redovisas i balansräkning-
en, vilket innebär att operationella leasingavtal kommer att redovisas 
i balansräkningen. Leasetagare ska redovisas åtagandet att betala 
leasingavgifterna som en leasingskuld i balansräkningen Rätten att 
nyttja den underliggande tillgången under leasingperioden redovisas 
som en tillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i resultatet liksom 
en ränta på leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas dels som 
betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden. Standarden 
undantar leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader 
och leasingavtal avseende tillgångar som ett lågt värde. Standarden har 
godkänts av EU. 

Under 2018 kommer en utredning genomföras för att utreda hur IFRS 
16 kommer att påverka de �nansiella rapporterna för koncern och 
moderföretag. 

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
IFRIC 23 är ett tolkningsuttalande som förtydligar hur IAS 12 ska tillämpas 
när det förekommer osäkerhet i hantering av inkomstskatter, t ex om det 
råder osäkerhet om en kostnad är avdragsgill eller inte. Uttalandet ska 
tillämpas från räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 eller senare, förut-
satt EU godkänner uttalandet. Koncernen kommer under 2018 utvärdera 
e�ekten av uttalandet. 

Grunder för upprättandet av redovisningen 
Koncernredovisningen baseras på historiska anska�ningsvärden, med 
undantag för derivatinstrument och �nansiella tillgångar tillgängliga för 
försäljning som redovisas till verkligt värde via rapport över totalresultat.

Grunder för konsolidering
I koncernredovisningen ingår moderbolaget MultiQ International AB och 
de företag i vilka moderbolaget har ett bestämmande in�ytande. Kon-
cernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmeto-
den innebär att dotterbolagets tillgångar och skulder samt eventualför-
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pliktelser värderas till verkligt värde vid förvärvet. Skillnaden mellan det 
verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, skulder och even-
tualförpliktelser och anskaffningsvärdet för aktierna utgör goodwill. För-
värvade bolag ingår i koncernredovisningen från och med förvärvsdagen. 
Sålda bolag ingår till och med försäljningsdagen.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för dotterbolagen i kon-
cernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö 
där respektive företag huvudsakligen är verksam (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderbola-
gets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas vid den initiala redovisningen 
till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transak-
tionsdagen. Vid bokslut omräknas tillgångar och skulder i utländsk valuta 
till balansdagens kurs. Orealiserade vinster och förluster på omsättnings-
tillgångar och icke räntebärande skulder i utländsk valuta har redovisats i 
rörelseresultatet och ingår under övriga rörelseintäkter respektive övriga 
rörelsekostnader (se not 5).

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har 
en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en annan funk-
tionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta 
enligt följande:

• Balansräkningar omräknas till balansdagskurs

• Resultaträkningar omräknas till årets genomsnittskurs

• Omräkningsdifferenser redovisas direkt mot totalresultatet

Intäktsredovisning
Intäktsslagen i MultiQ genereras från försäljning av produkter samt 
utförande av tjänsteuppdrag. Intäkter av produktförsäljning redovisas 
när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget, vilket normalt 
inträffar när produkterna levererats, vilket också stämmer överens med 
riskövergången. Intäkts-redovisningen av tjänsteuppdrag sker i takt 
med att uppdragen utförts. Tjänsteuppdragen består av serviceuppdrag, 
reparationer, förlängt garantiåtagande samt olika konsulttjänster. Ränte-
intäkter redovisas i takt med att de intjänas och utdelningar redovisas i 
resultaträkningen när aktieägarnas rätt att erhålla utbetalning fastställts. 

Segmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver affärsverksam-
het från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars rörelse 
regelbundet granskas av bolagets högst verkställande beslutsfattare som 
underlag för beslut om fördelningen av resurser till segmentet och be-
dömning av dess resultat samt om vilken det finns fristående information. 
MultiQ har endast ett rörelsesegment och är organiserade i ett segment, 
bildskärmslösningar. Styrning och resultatuppföljning av ledningsgrupp 
och styrelse sker utifrån ett segment.

Ersättning till anställda
De anställdas ersättningar redovisas med utbetalda löner samt upplupen 
bonusersättning. Full reservering görs för olika åtaganden som outtagen 
semester och sociala avgifter.

Pensioner
I de svenska bolagen klassificeras pensionsåtagandena som avgiftsbe-
stämda. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter 
till en privat administrerad pensionsförsäkringsplan. Koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifter väl är betalda. Företagets 
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en personalkostnad i resultaträkningen när de uppstår. I de utländska 
dotterbolagen klassificeras pensionsåtagandena som avgiftsbestämda. 

Forskning och utveckling
Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende utveck-
lingsprojekt aktiveras i den mån dessa förväntas ge framtida ekonomiska 
fördelar. Ett antal kriterier ska vara uppfyllda för att ett utvecklingsprojekt 
ska aktiveras, bland annat att kostnaderna går att mäta, att det finns en 
marknad för projektet samt möjligheten att slutföra projektet. 

Leasing
Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell 
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt 
är överförda till leasetagaren. I annat fall är det fråga om operationell  
leasing. I två av dotterbolagen förekommer sale and leaseback transak-
tioner som klassificeras som finansiell leasing. Finansiella leasingavtal 
avseende några tjänstebilar, 1 kopieringsmaskin och dylikt redovisas 
som operationell leasing eftersom de inte uppgår till materiella belopp. I 

operationell leasing ingår lokalhyror.

Garantier
Beräknade kostnader för produktgarantier belastar rörelsens kostnader 
i samband med att produkterna säljs och redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. Garantitiden uppgår normalt till tre år eller 5 år.

Avskrivningar
Avskrivningarna görs beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden och 
baserat på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod enligt följande:

Immateriella tillgångar                                         20%
Inventarier                                                           20%
Datorutrustning                                                           20-33%

Nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan 
prövas minst årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar 
som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst 
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade 
värdet kanske inte är återvinningsbart. Om så är fallet, görs en beräkning 
av tillgångens eller den kassagenererande enhetens återvinningsvärde, 
vilket utgörs av det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevär-
det. Nyttjandevärdet beräknas som nuvärdet av de förväntade framtida 
kassaflödena till slutet av nyttjandeperioden, som en tillgång eller en 
kassagenererande enhet förväntas ge upphov till. I de fall återvinnings-
värdet understiger det redovisade värdet görs en nedskrivning till 
återvinningsvärdet som redovisas i resultaträkningen. Återföring görs 
om det inte längre finns skäl för nedskrivningen, vilket också redovisas i 
resultaträkningen. Detta avser dock inte goodwill. 

Inkomstskatter 
Redovisning i resultaträkningen görs av all skatt som beräknas löpa på 
redovisat resultat. Skatterna har beräknats efter varje lands skatteregler 
och redovisas i posten Skatt på årets resultat. Redovisade inkomstskat-
ter innefattar skatt som ska betalas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder och dess redovisade värden i koncern-
redovisningen. För MultiQs del utgörs uppskjuten skatt av förändring av 
uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag 
och redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skatt utgörs 
även av förändring av uppskjuten skattefordran avseende temporära 
skillnader hänförliga till övervärden från förvärv.

Immateriella anläggningstillgångar
Enligt huvudregeln redovisas immateriella tillgångar i balansräkningen 
när: 

• tillgången är identifierbar

• koncernen kan på ett tillförlitligt sätt beräkna anskaffningsvärdet

• koncernen kan säkerställa att framtida ekonomiska fördelar från tillgången  
 kommer koncernen till del

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utgifter för utveckling av nya plattformar, produkter och programvara som har 
sannolika ekonomiska fördelar under minst fem år, och som överstiger kostna-
derna redovisas som immateriella tillgångar. I annat fall kostnadsförs utgiften 
löpande när den uppstår. Avskrivningarna redovisas i respektive funktion de 
tillhör, vilket innebär att avskrivningar avseende produktutveckling redovisas 
som kostnader för forskning och utveckling i resultaträkningen.

Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar utgörs av kundrelationer som uppkommit vid 
förvärv, patent samt programvara. De redovisas i balansräkningen till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och i förekommande 
fall nedskrivningar.

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det 
verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets identi-
fierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterbolag 
redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill prövas minst årligen för att 
identifiera eventuellt nedskrivningsbehov, genom att beräkna nyttjande-
värdet för de kassagenererande enheter (KGE) på vilka goodwill fördelats. 
Fördelningen görs på de KGE som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv 
som gett upphov till goodwillposten. Ett nedskrivningsbehov föreligger när 
nyttjandevärdet avseende viss KGE understiger redovisat värde. En nedskriv-
ning redovisas då i resultaträkningen. Eftersom MultiQ bara har verksamhet 
inom ett rörelsesegment utgörs KGE av de olika geografiska marknader som 
koncernen är verksam på.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade planenliga avskrivningar, och i förekommande fall nedskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet 
av tillgången. Reparationer och underhåll av materiella anläggningstillgångar 
redovisas som kostnader i resultaträkningen i den period de uppkommer.

Varulager
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet (utgifter för 
tillgångens förvärv eller tillverkning) och nettoförsäljningsvärdet (försäljnings-
värde efter avdrag för beräknad försäljningskostnad). Erforderlig avsättning 
görs för inkurans med hänsyn till artiklarnas ålder och omsättningshastighet, 
vilket delvis sker via en inkuranstrappa.

Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas till verkligt värde minskat med eventuell reservering 
för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs 
när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att erhålla alla be-
lopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Det reserverade 
beloppet redovisas i resultaträkningen som försäljningskostnad. 

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Likvida medel
Likvida medel definieras som kassa, banktillgodohavanden samt i före-
kommande fall kortfristiga likvida placeringar med förfallotid inom tre 
månader från anskaffningstidpunkten och som lätt kan omvandlas till ett 
känt belopp samt endast är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktua-
tioner. MultiQ har ingen likviditet i form av kortfristiga placeringar och har 
således inga finansiella placeringar som ska beräknas till verkligt värde.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget 
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas 
upp i balansräkningen när fakturan skickas. Skuld tas upp när motparten 
har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala. Leveran-
törsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort 
från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller 
bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på  
affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller 
avyttra tillgången.

I enlighet med IAS 39 klassificeras finansiella tillgångar och skulder i 
olika kategorier, beroende på avsikten med förvärvet. Företagsledningen 
bestämmer klassificering vid det första redovisningstillfället och omprövar 
detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. Därefter redovisas och värde-
ras de finansiella tillgångarna i enlighet med de principer som gäller för 
respektive kategori.

Kategorierna är följande:

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via årets resultat
I denna kategori hamnar finansiella tillgångar som innehas för handel och 
förvärvas i syfte att säljas på kort sikt, exempelvis räntebärande värdepap-
per, aktier och derivat. För koncernens del återfinns i denna kategori valuta- 
terminer och inbäddade derivat i kund- och leverantörsavtal tecknade i 
tredjepartsvaluta. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt 
värde med värdeförändringar redovisade i årets resultat. Alla derivat-
instrument i MultiQ hamnar i denna kategori då koncernen inte tillämpar 
undantagsreglerna om säkringsredovisning.

Lånefordringar och kundfordringar
I denna kategori hamnar icke-derivata finansiella tillgångar med fast-
ställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv 
marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med 
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar klassificeras 
som Kundfordringar respektive Övriga fordringar i balansräkningen. Även 
likvida medel ingår i denna kategori. För koncernens del återfinns i denna 
kategori likvida medel (dvs kassamedel samt omedelbart tillgängliga 
tillgodohavanden hos banker), kundfordringar och övriga fordringar 
(exklusive derivat). Merparten av koncernens finansiella tillgångar hamnar 
i denna kategori, vilket innebär att de värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Karaktären på dessa tillgångar är sådan att skillnaden mellan upp-
lupet anskaffningsvärde och anskaffningsvärde är noll. Kundfordringar 
redovisas till det belopp som förväntas inflyta och bedöms individuellt. 
Kundfordringars förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till 
nominellt belopp utan diskontering.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I denna kategori hamnar finansiella tillgångar som inte klassificerats i 
någon annan kategori. Dessa tillgångar värderas löpande till verkligt 
värde med värdeförändring mot totalresultatet. Inga tillgångar av detta 
slag finns i koncernens balansräkning på balansdagen.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via årets resultat
Finansiella skulder som innehas för handel och derivat värderas löpande 
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i årets resultat enligt 
beskrivning under Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
årets resultat.

Övriga finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet 
anskaffningsvärde, och i denna kategori hamnar leverantörsskulder, 
låneskulder och övriga skulder.

Avsättningar
Med avsättningar avses de skulder som är ovissa med avseende på belopp 
eller tidpunkt då de kommer att regleras. Avsättningar redovisas när kon-
cernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händel-
ser och när det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas 
för att reglera åtagandet samt beloppet har beräknats på ett tillförlitligt 
sätt. I balansräkningen redovisas garantiåtaganden som en avsättning.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
I enlighet med RFR 2 redovisar moderbolaget erhållna koncernbidrag 
enligt alternativregeln. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos 
mottagaren och aktiveras i Andelar i koncernföretag hos givaren, varefter 
en bedömning görs av huruvida det föreligger ett behov av nedskrivning 
av värdet på aktier och andelar i fråga.

Rapport över kassaflöde 
Rapport över kassaflöde påvisar koncernens in- och utbetalningar under 
perioden och är indelad efter löpande verksamhet, investeringsverksam-
het och finansieringsverksamhet. Kassaflödesanalysen upprättas enligt 
indirekt metod, vilket innebär att nettot för in- och utbetalningar i den 
löpande verksamheten justeras för:

• Icke kassaflödespåverkande poster såsom avskrivningar, avsättningar  
 och uppskjutna skatter

• Periodens förändring av varulager, kundfordringar och leverantörs - 
 skulder samt andra rörelsetillgångar och skulder 

• Alla övriga poster, vilkas kassaflödeseffekt hänförs till investerings-  
 eller finansieringsverksamheten

• Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden

Kritiska redovisningsfrågor och osäkerhet i uppskattningar
Vid upprättandet av MultiQs koncernredovisning har styrelsen och 
verkställande direktören, utöver gjorda uppskattningar, gjort ett antal 
bedömningar av kritiska redovisningsfrågor som har stor betydelse för 
redovisade belopp. Detta gäller följande områden:

Värdering av immateriella anläggningstillgångar 
MultiQs ledning bedömer att den tekniska kunskapen och den finansiella 
styrkan finns för att färdigställa de aktiverade immateriella tillgångarna till 
säljbara produkter. Marknaden för de framtida produkterna bedöms vara 
densamma som MultiQs produkter säljs på idag. De bedömningar som 
gjorts per den 31 december 2017 anges i not 20.

Värdering av goodwill
Vid bedömningen om det finns ett nedskrivningsbehov görs antaganden 
om framtida kassaflöden, diskonteringsränta, tillväxt och lönsamhet för 
den kassagenererande enheten till vilken goodwillen hänförts. De bedöm- 
ningar som gjorts per den 31 december 2017 anges i not 20.

Uppskjuten skatt avseende förlustavdrag.
Vid värdering av uppskjutna skattefordringar görs bedömningar om 
framtida skattemässiga överskott för respektive bolag och därmed 
möjligheterna att utnyttja förlustavdragen. I not 16 finns storleken på 
förlustavdragen beskrivna samt hur stor del av detta som bedöms kunna 
utnyttjas. Endast de närmaste fem årens bedömda överskott beaktas 
då längre prognoser bedöms mer osäkra. Koncernens sammanlagda 
underskott uppgår till 193,9 MSEK (182,3 MSEK). Värdering av samtliga 
skattefordringar och skulder görs till nominella belopp.
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NYCKELTAL, DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital
Resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Nyckeltalet visar verksamhetens avkastning på ägarnas insatta kapi-
tal och är därmed ett mått på hur lönsam koncernen är. Investerare 
kan jämföra måttet med gällande bankränta eller avkastning från 
alternativa placeringar. Måttet kan även användas för att jämföra 
lönsamheten mellan företag i samma bransch.

Avkastning på sysselsatt kapital   
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat 
med genomsnittligt sysselsatt kapital. 

Nyckeltalet visar verksamhetens avkastning på det kapital som 
ägare och långivare har ställt till förfogande. Måttet visar således 
koncernens avkastning, oberoende av finansieringsvalet, och kan 
användas vid investeringsbedömningar.

Bruttomarginal
Justerat bruttoresultat (omsättning minus kostnad för sålda varor 
och tjänster) i procent av omsättningen.

Eget kapital per aktie 
Redovisat eget kapital i koncernen dividerat med antal aktier vid perio-
dens slut. 

Eget kapital per aktie efter full utspädning
Redovisat eget kapital i koncernen dividerat med antal aktier vid årets 
slut plus beaktande av att samtliga aktier enligt teckningsavtal tecknas.

Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier beräknas genom vägt genomsnittligt 
antal aktier under aktuellt år.

Genomsnittligt eget kapital
Beräknas som summan av årets ingående och utgående balans dividerat 
med två.

Genomsnittligt sysselsatt kapital
Beräknas som summan av årets ingående och utgående sysselsatt kapital 
dividerat med två.

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga 
skulder.

Nyckeltalet visar betalningsförmåga på kort sikt.

Resultat per aktie 
Årets resultat efter full skatt i förhållande till genomsnittligt antal ute-
stående aktier.

Resultat per aktie efter full utspädning  
Årets resultat efter full skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier 
med beaktande av att samtliga aktier enligt teckningsavtal tecknas.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutning.

Nyckeltalet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med 
eget kapital. Måttet kan vara av intresse när man ska bedöma koncernens 
betalningsförmåga på lång sikt. 

Sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital avser balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande 
skulder och uppskjuten skatteskuld. 

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen.
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Koncentration av kreditrisk  
        
    171231    161231 
      % av totala   % av totala
   Belopp (TSEK) Antal kunder  antalet kunder Belopp (TSEK) Antal kunder antalet kunder 

Exponering < 500 TSEK  11 453 314 97,21% 15 803 357 95,20% 
Exponering 500 - 1 000 TSEK 2 847  6 1,86% - - 0,00%  
Exponering 1 001 - 10 000 TSEK  9 865 3 0,93% 18 310 18 4,80% 
Exponering > 10 000 TSEK -  - -  - - - 
Totalt 24 165  323 100%  34 113 375  100% 
 
       
 

NOT 2  –  FINANSIELL RISKHANTERING.

 

Nettotillgångar i utländsk valuta    

                                                                                                       2017                                                  2016

    Värde i Bokfört Värde i Bokfört
   annan värde annan värde  
  valuta (SEK) valuta (SEK)

NOK    1  1  126  133
GBP    -8  -56  43  481  
EUR   66  650  57  545   
USD  -316  -2 601  -432  -3 930 
DKK  13 054 17 275 13 106 16 866

Totalt              15 269   14 095 
 
Tabellen visar nettotillgångar i utländska dotterbolag och fordringar och skul-
der i de svenska dotterföretagen.

Tidsanalys på koncernens kundfordringar 

  
                171231                                161231 

 Bokfört Åter- Bokfört Åter- 
 värde försäkrat värde försäkrat 
  värde*  värde*

Ej förfallna 20 848 5 461  30 893  18 408 
Förfall < 30 dagar 3 066  916 1 766  1 596  
Förfall 30–90 dagar 758  456  2 619  2 343  
Förfall > 90 dagar -507  446  -1 165  -852
Totalt 24 165  7 279  34 113  21 495  

* Det värde som utfaller om kundfordran inte betalas. Kommuner, statliga 
verk och banker kreditförsäkras ej och ingår därför inte i återförsäkrat 
värde. Avsättningar för osäkra kundfordringar har gjorts med 280 TSEK 
(508 TSEK) under 2017. I försäljningskostnader ingår ett belopp på 82 TSEK 
(63 TSEK) avseende kundförluster.

     

Påverkan på koncernens rörelseintäkter/rörelsekostnader av 1% föränd-
ring av valutakursen på följande valutor (2017) 
   
 
   Rörelse- Rörelse- Rörelse-
 kostnader intäkter resultat

USD    375     271 -104       Negativ nettoeffekt av stigande USD-kurs  

EUR   23     122  99    Positiv nettoeffekt av stigande EUR-kurs  

GBP  19     12  -7    Negativ nettoeffekt av stigande GBP-kurs  

NOK  60     86  26    Positiv nettoeffekt av stigande NOK-kurs   
DKK 232 463 231   Positiv nettoeffekt av stigande DKK-kurs

   

Påverkan på koncernens rörelseintäkter/rörelsekostnader av 1% föränd-
ring av valutakursen på följande valutor (2016)

   
   Rörelse- Rörelse- Rörelse-
 kostnader intäkter resultat

USD    428     128 -300      Negativ nettoeffekt av stigande USD-kurs  

EUR   20     129  109    Positiv nettoeffekt av stigande EUR-kurs  

GBP  20     22  2    Positiv nettoeffekt av stigande GBP-kurs  

NOK  89     131  42   Positiv nettoeffekt av stigande NOK-kurs   
DKK 219 484 265  Positiv nettoeffekt av stigande DKK-kurs   

MultiQ utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker:  
 
a) marknadsrisk (omfattande valutarisk, prisrisk och ränterisk)
b) kreditrisk och  
c) likviditetsrisk
 
Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbar-
heten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera poten-
tiellt ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Styrelsen 
upprättar principer för såväl den övergripande riskhanteringen såväl som 
för specifika områden, såsom använding av derivat. 

a) Marknadsrisk      
(i) Valutarisk  
MultiQ utsätts för valutakursrisker som uppstår från olika valutaexpo-
neringar, framför allt avseende inköp av varor som till största delen sker 
i USD medan försäljningen sker i SEK, DKK, EUR, USD, GBP och NOK. 
Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner samt redovisade 
tillgångar och skulder. För att minimera valutarisken terminssäkrar bola-
get löpande sina utestående nettoflöden i respektive utländsk valuta samt 
samtliga stora kundprojekt där så är möjligt. Vidare påverkas koncernens 
totalresultat när tillgångar och skulder i de utländska bolagen räknas om 
till SEK.

(ii) Prisrisk 
Prisrisk uppkommer då koncernens kostnader ökar till följd av att leveran-
törerna höjer sina priser. MultiQs verksamhet påverkas av fluktuationer 
i marknadspriset på paneler och andra komponenter, vilket styrs av den 

totala tillgången på världsmarknaden. I vissa fall kan det innebära att 
det finns en tillfällig brist på paneler. Inköpen av paneler sker av MultiQs 
huvudproducenter i Taiwan, och eftersom dessa producenter är några av 
de största på marknaden drar MultiQ fördel av dem både avseende priser 
och tilldelning vid eventuell panelbrist.

(iii) Ränterisk      
Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar 
eller skulder är koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verk-
samheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. 
      
b) Kreditrisk      
Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisk uppstår genom likvida 
medel, derivatinstrument och tillgodohavanden hos banker och finans-
institut samt kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående 
fordringar och avtalade transaktioner. MultiQ ska minimera finansiell 
kreditrisk genom att endast handla med kreditvärdiga motparter. Alla 
kunder som erhåller kredit måste genomgå kreditprövning. Dessutom 
försäkras samtliga kundfordringar där det bedöms finnas en kreditrisk. 
Bedömningen är att koncernens exponering mot osäkra fordringar är 
obetydlig. 

c) Likviditetsrisk      
För att minimera likviditetsrisken analyseras koncernens likviditetssituation 
löpande, och det förs en löpande dialog med banken avseende koncernens kre-
ditfaciliteter. MultiQs kassaflöde är ojämnt beroende på när de stora projekten 
faktureras. Detta ställer höga krav på koncernens likviditetsplanering.

2017

2016
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NOT 7  –  MEDELANTAL ANSTÄLLDA 

Moderbolaget 2017  2016
  Antal Män (%) Antal  Män (%)

Sverige  - 0% - 0 %    

Totalt i moderbolaget - 0% - 0% 
  
Dotterbolag         
Sverige 34  65% 31  61% 
Danmark 24 87% 26 86%
Norge 6  100% 6  100%
England 1  100% 1  100%
Tyskland -  - -  - 

Totalt i dotterbolag 65  77% 64  76 %

Koncernen totalt 65  77% 64  76 % 

 

NOT 8  –  KÖNSFÖRDELNING LEDNING 
  
  2017  2016 
    Antal Kvinnor (%) Antal Kvinnor (%)  

Styrelse, moderbolag 4 25% 4 25%
Styrelse, koncern 4 25% 4 25%
Övriga ledande befattnings-
havare, moderbolag  -  -  -  -
Övriga ledande befattnings-
havare, koncern 6 17% 6 17%

NOT 3  –  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN 

Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0)  
procent av inköpen och 100 (100) procent av försäljningen andra företag 
inom koncernen.     

NOT 4  –  SEGMENTINFORMATION 

Information om rapporterbara segment  
Operativt är koncernen organiserat i ett segment, bildskärmslösningar.  
Eftersom MultiQ endast har ett rapporterbart segment överensstämmer 
nettoomsättning och rörelseresultat för segmentet med motsvarande 
uppgifter i resultaträkningen.      

Information om geogra�ska områden 
Nedan presenteras koncernens intäkter från externa kunder och anlägg-
ningstillgångar fördelat på geogra�ska områden. Anläggningstillgångar 
består av immateriella och materiella anläggningstillgångar.  
   

 Intäkter från Anläggnings- 
 externa kunder tillgångar
   2017 2016 2017 2016

Danmark   42 626  44 848  8 043 7 571  
Sverige    36 673  46 889  40 169  37 842  
Tyskland  16 136  9 132  - -
Norge  10 000 15 721 175 63
Canada 5 232 164 - -
Schweiz  4 596  3 999  - -
USA 3 276 654 - -
Storbritannien 2 499 5 185 - -
Benelux  1 120  1 099  -  - 
Frankrike 1 047 2 586 - -
Övriga EU  3 246  3 942  - -
Övriga världen 2 679  1 106  - -

Totalt 129 130  135 325  48 387  45 476 

Information om större kunder 
Intäkter från koncernens kunder (en kund) som svarar för mer än 10 % av 
omsättningen uppgår till 37,7 Mkr (14,6 Mkr). 

Information om produkter och tjänster 
Intäkter från koncernens kunder som avser produkter uppgår till  
62 Mkr (68 Mkr) och tjänster 67 Mkr (67 Mkr).   

NOT 5  –  VALUTAKURSEFFEKTER 

Kursvinster och kursförluster avseende rörelsetillgångar respektive rörelse- 
skulder ingår i koncernens övriga rörelseintäkter med 1,3 Mkr (0,7 Mkr) 
och i övriga rörelsekostnader med 1,1 Mkr (0,9 Mkr). Kursvinster på 
�nansiella anläggningstillgångar ingår i koncernens ränteintäkter med 
3,0 Mkr (2,8 Mkr) och i koncernens räntekostnader med 2,5 Mkr (2,3 Mkr). 
Vidtagna säkringsåtgärder har under året påverkat årets resultat med 0,0 
Mkr (0,0 Mkr).

NOT 6  –  LEASINGAVTAL 

Hyresavtal av operationell natur har ingåtts enligt följande:   

 2017  2016
  Inventarier Lokaler Inventarier Lokaler

Erlagt under året 619  3 153 843  3 258 
Avgifter som förfaller  
år 2018 (2017) 675  2 688  542  2 551 
år 2019-2021 (2018-2020)   372  1 734  245  1 834 
år 2022 eller senare -  - - 
(2021 eller senare) 

Moderbolaget har inte ingått några hyresavtal av operationell natur.  

-

NOT 9  –  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH  SOCIALA  

KOSTNADER   
       
 2017  2016 
 Löner och Sociala Löner och Sociala  
 andra kostnader andra kostnader
 ersättn. (varav ersättn. (varav
  pens. kostn.)  pens. kostn.)  

Moderbolaget   1 411      601      1 225      433   
  (169)    (190) 
   
Dotterbolag  35 817      8 515      35 209      9 791     
      (2 455)    (3 708)  
Koncernen totalt   37 228     9 116     36 434      10 224     

 Av moderbolagets pensionskostnad avser 169 Tkr (190 Tkr) gruppen 
styrelse och VD. Moderbolaget har inte några utestående pensionsförplik-
telser varken 171231 eller 161231.

Av koncernens pensionskostnader avser 169 Tkr (190 Tkr) gruppen  
styrelse och VD. Koncernen har inte några utestående pensionsförpliktel-
ser varken 171231 eller 161231. 

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan  
styrelseledamöter m �. och anställda      
     
 2017 2016
  Styrelse Övriga Styrelse  Övriga
 och VD anställda  och VD anställda

Moderbolaget 
Sverige 1 411  - 1 225  -
(varav tantiem) - - - -

Totalt i moderbolaget 1 411  - 1 225  - 
  
Dotterbolag i Sverige 1 600 15 042  1 406 15 772    
(varav tantiem) - - - -
Dotterbolag utomlands      
Danmark - 14 020 - 13 277 
Norge - 4 262  - 3 730 
Storbritannien - 893  - 1 024   
Tyskland - - - - 
(varav tantiem) - - - - 

Totalt dotterbolag 1 600 34 217  1 406 33 803

Koncernen totalt 3 011  34 217  2 631  33 803
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NOT 10  –  ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 
        
   Grundlön/ Bonus  Pension Övriga Övriga Summa
2017    styrelsearvode   exkl. löneskatt ersättningar förmåner  

Styrelsens ordförande Lars-Göran Mejvik  
(170101-171231)  250  - - 3 - 253

Övriga styrelseledamöter:    
Jonathan Nilsson (170101-171231) 80  - -  - -  80 
Kristina Jarring Lilja (170101-171231) 80 - - 2 - 82 
Lars Pålsson (170101-171231) 80  - -  2 -  82 
Lars Pålsson, VD (170101-171231) 911  - 169  - -  1 080
Andra ledande befattningshavare  4 798  - 756  - 111  5 665 
Summa 6 199 - 925  7 111  7 242 

   Grundlön/ Bonus  Pension Övriga Övriga Summa
2016    styrelsearvode   exkl. löneskatt ersättningar förmåner  

Styrelsens ordförande Lars Pålsson) 177  - - - - 177  
(160101-160915)
Styrelsens vice ordf. Lars-Göran Mejvik  106  - - - - 106 
(160101-160915)
Styrelsens ordförande Lars-Göran Mejvik  73  - - - - 73 
(160916-161231)

Övriga styrelseledamöter:    
Jonathan Nilsson (160101-161231)  80  - - - - 80 
Kristina Jarring (160101-161231)  80  - - - - 80 
Lars Pålsson (160101-160915)  23  - - - - 23 
Lars Pålsson, VD VD (160916-161231)  263  - 49 - - 312 
Magnus Forsbrand, VD (160101-160114)  -71  - 25 - 10 -36    
Henrik Johnsen, VD (160115-160915) 493  - 116  - 2  611 
Andra ledande befattningshavare  4 620  - 1 749  - 33  6 402
Summa 5 844  - 1 939  -  45  7 828

Principer 
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstäm-
mans beslut. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner 
(avser tjänstebil) och pension. Med andra ledande befattningshavare av-
ses de sex (sex) personer som tillsammans med verkställande direktören 
utgör koncernledningen.
   
Kommentarer till tabellerna 

Bonus 
Ingen bonus har utfallit för verkställande direktören under 2016 och 2017.

Pensioner 
Pensionsförmåner för verkställande direktören utgår enligt en avgiftsbestämd 
tjänstepensionslösning, och pensionsåldern för denna är 65 år. Pensionen är 
livsvarig, men kan tas ut temporärt om så önskas. Maximal kostnad enligt avtal 
uppgick till 25 % av årslönen exkluderat rörlig ersättning. Pensionskostnaden 
under 2017 för denna plan uppgick till 19% (22%) av årslönen. För andra 
ledande befattningshavare i MultiQ är nivån på framtida pensioner baserade på 
en avgiftsbestämd plan. Samtliga pensioner är oantastbara, d v s ej villkorade 
av framtida anställning.

Avgångsvederlag
Uppsägningstiden för tillförordnad verkställande direktör Lars Pålsson uppgår 
till tre månader. Särskilt avgångsvederlag utgår ej. Uppsägningstiden för övriga 
ledande befattningshavare är tre månader, och från bolagets sida uppgår 
uppsägningstiden till tre månader. Särskilt avgångsvederlag utgår ej.
 
Berednings- och beslutsprocess 
Beslut om ersättningar och förmåner till verkställande direktören har beslutas 
av MultiQs styrelse.  Beslut om ersättningar och förmåner till övriga ledande be-
fattningshavare bereds av verkställande direktören som förelägger styrelsen ett 
förslag. Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har fastställts 
på bolagsstämman. Ersättningskommitté har inte tillsatts.    
     
Aktierelaterade kompensationer 
Ingen i styrelsen eller koncernledningen har några aktierelaterade kompen- 
sationer (optioner, konvertibler eller motsvarande) som ställts ut av MultiQ per 
171231.      

NOT 11 - NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

MultiQ har via det helägda dotterbolaget MultiQ Systems AB a�ärsre-
laterade sale and leaseback transaktioner med Mikrolund Invest AB. 
Mikrolund Invest AB är ett dotterbolag till Mikrolund Holding AB som i 
sin tur äger 29,23% av MultiQ. Försäljningen sker på marknadsmässiga 
grunder innebärande att MultiQ Systems AB i samband med försälj-
ningen av hårdvara påför en marginal om 17% på sitt anska�nings-
värde och sedan hyr tillbaka denna utrustning i form av ett �nansiellt 
leasingavtal under 36 månader och en marknadsmässig ränta baserad 
på STIBOR + 5%.

Nedan speci�ceras transaktionerna med Mikrolund Invest AB under 
januari-december 2017.

2017 2016

Försäljning av hårdvara till 
Mikrolund Invest AB 5 173 6 154

varav redovisad vinst avseende periodens försälj-
ning i resultaträkningen 141 142

Betalda leasingpremier till Mikrolund Invest AB -4 031 -2 825

varav kostnad för räntekomponent i resultat-
räkningen -350 -233

Finansiell leasingskuld till Mikrolund Invest AB -7 727 -6 307

varav kortfristig del -3 931 -2 787

Fakturering har skett från Mejvik Consulting AB 2017 uppgående till  
48 tkr till MultiQ Products AB avseende konsultationstjänster.
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NOT 16  –  SKATTER
  
 
 Koncernen Moderbolaget
  2017  2016 2017  2016

Aktuell skatt för året   - - - - 
Uppskjuten skatt   2 526 2 093  526 1 065
Summa skatt på årets resultat  2 526  2 093  526 1 065 
 
Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på 
gällande skattesats består av följande komponenter: 
       
 
 Koncernen Moderbolaget
   2017  2016 2017  2016

Redovisat resultat före skatt  -1 277  -7 382 1 142 1 304 
Skatt enligt gällande  
inkomstskattesats   277  1 600  -251  -287
Skattee�ekt av skillnad i andra  
verksamhetsländers skattesatser  -85 -24  - -
Skattee�ekt av kostnader som  
inte är skattemässigt avdragsgilla  234 -124  -75  -51 
Skattee�ekt av intäkter som  
inte är skattepliktiga   - 1 - - 
Skattee�ekter av        
emissionskostnader  - - - -
E�ekter av underskottsavdrag  2 100 640  852  1 403
Redovisad skattekostnad  2 526  2 093  526  1 065   
 

Den genomsnittliga skattesatsen är i koncernen 21,7 % (21,7%) och i  
moderbolaget 22% (22%).  

Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen för outnyttjade 
underskottsavdrag. En enskild bedöming görs av varje bolag med hänsyn  
till historisk resultatutveckling, möjlighet att använda förlustavdragen 
samt framtidsplaner.     
    
Koncernens totala underskottsavdrag uppgår till 193,9 Mkr (182,3 Mkr) 
och kan utnyttjas utan tidsbegränsning. Totalt uppskjuten skattefordran 
hänförlig till underskottsavdrag uppgår i koncernen till 11,2 Mkr (9,0) och i 
moderbolaget till 6,3 Mkr (5,8). Det belopp som aktiverats i balansräkning-
en motsvarar 51,0 Mkr av underskottsavdraget.   

NOT 17  –  RÖRELSENS KOSTNADER  
   
 
 Koncernen Moderbolaget
  2017 2016  2017  2016  
Varukostnader 69 385  76 125  - - 
Personalkostnader 43 382  46 566  1 540  1 122   
Övriga kostnader 16 266  17 526  1 683  1 605  
Avskrivningar 3 651  3 769  -  - 

Summa rörelsekostnader  132 684  143 986  3 223  2 727   
 
I varukostnaderna ingår nedskrivning av varulager med 2,1 Mkr (3,4 Mkr). 
      

NOT 18  –  IMMATERIELLA TILLGÅNGAR –  
BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN 

     
Koncernen 171231  161231

Ackumulerade anska�ningsvärden   
Ingående anska�ningsvärde 20 415  16 201 
Inköp 4 422 3 945 
Omräkningsdi�erens 131 269 
 24 968  20 415 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivning                  -10 573              -8 083 
Årets avskrivning -2 416  -2 490 
 -12 989  -10 573  
Utgående planenligt restvärde 11 979                              9 842 

Under 2017 är 4,4 Mkr (3,9 Mkr) aktiverat i internt upparbetade tillgångar. 

NOT 12  –  ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL  
BOLAGETS REVISORER 

I 2017 års rörelseresultat ingår följande arvoden och ersättningar till 
koncernens revisorer, Ernst & Young, Harmer Slater i det brittiska dotter-
bolaget MultiQ Ltd, Eminentia Regnskap i Multiq Norway samt Claus Witt i 
Multiq Denmark. 

       
 Koncernen Moderbolaget
  2017  2016  2017  2016

Revisionsuppdrag, Ernst & Young  379  540  248  330   
Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget, Ernst & Young  346  243  105  40 
Skatterådgivning, Ernst & Young  17  35  -  30 
Övriga tjänster, Ernst & Young  118 98 88 98
Revisionsuppdrag,   
Eminentia Regnskap 8 18 - -
Skatterådgivning, Claus Witt  13  25 - -
Revisionsuppdrag, Harmer Slater  56  53 - -

 937 1 012  441  498 

NOT 13  –  AVSKRIVNINGAR       

 
Avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete, inventarier, 
datorutrustning och verktyg fördelar sig på följande funktioner: 
  
 
 Koncernen Moderbolaget
  2017 2016  2017  2016

Kostnad för sålda varor 60  82  - -
Försäljning 418  462  -  -  
Administration -  27  - -
Forskning och utveckling  3 173  3 198  - -

 3 651  3 769  -  - 

NOT 14  –  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 

 Koncernen     Moderbolaget
  2017 2016 2017 2016

Räntor   45  83  8  1 
Räntor Mikrolund Invest  1 091  718  - - 
(se not 11 - Närståendetransaktioner)

Valutakursvinst  1 647  2 018  - -
Övriga poster  107  87  - -
  2 890  2 906  8  1

NOT 15  –  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER 
      
 
 Koncernen Moderbolaget
   2017 2016  2017  2016

Räntor  -356  -414  -  - 
Räntor Mikrolund Invest  -327  -207  - - 
(se not 11 - Närståendetransaktioner)

Valutakursförlust  -1 213  -1 646  - -
Övriga poster   -  -54  -5 -2

  -1 896  -2 321  - 5 - 2
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2015-05-12 förvärvades majoriteten av aktierna i Mermaid A/S.  I samband med 
förvärvet uppstod en koncerngoodwill om 10 215 TSEK i form av en skillnad 
mellan den beräknade preliminära ersättningen och det verkliga värdet av 
de förvärvade nettotillgångarna. Goodwillen är hänförlig till de förväntade 
synergie�ekter som väntas uppstå vid sammanslagningen av det förvärvade 
bolagets verksamhet med MultiQ.   

Nedskrivningsprövningarna avseende Sverige, Danmark och Norge som är 
gjorda per 171231 är baserade på en WACC före skatt mellan 15,4% (15,6%) och 
16,2 % (16,1%) och en uthållig tillväxttakt på 2,0% (2,0%). För prognosåren har 
vi antagit en bibehållen marginal utifrån fastställd budget 2018. Genomsnittlig 
omsättningsökning mellan 6-8% och genomsnittlig löneökning om 2 % per år. 
 Ett antal känslighetsanalyser har gjorts för att bedöma om någon rimlig och 
möjlig ogynnsam förändring i antaganden  skulle kunna leda till nedskrivnings-
behov. Analyserna fokuserade på en höjning av diskonteringsräntan med 8 
procentenheter eller en omsättningsminskning med 4%. Nedskrivningspröv-
ningarna och känslighetsanalyserna under 2017 har ej medfört några nedskriv-
ningar.   
 
Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter identi�erade per 
dotterbolag. 21,5 Mkr (21,5 Mkr) avser MultiQ Media Solutions AB samt MultiQ 
Systems AB och 10,2 Mkr (10,6 Mkr) avser MultiQ Denmark A/S och 1,9 Mkr (1,8 
Mkr) avser MultiQ Norway AS inklusive omräkningsdi�erens.

Koncernen 171231  161231

Ackumulerade anska�ningsvärden    
Ingående anska�ningsvärde 33 512  33 836  
Ökning genom rörelseförvärv  - -412
Omräkningsdi�erens 50 88 

Utgående bokfört värde 33 562  33 512 

Totalt bokfört värde Immateriella tillgångar     
       
Koncernen och moderbolaget 171231  161231

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten       11 979 9 842
Program 495  1 155
Kundrelationer 1 728  630  
Goodwill 33 562  33 512
Utgående bokfört värde 47 764  45 139

NOT 21  –  INVENTARIER OCH VERKTYG 
   
       
 Koncernen Moderbolaget
  171231  161231 171231  161231

Ackumulerade anska�ningsvärden    
Ingående anska�ningsvärde 7 927  7 737  12  12 
Inköp 485  187  -  -
Omräkningsdi�erens -26 3  - -

 8 386  7 927  12  12

Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

Ingående avskrivningar -7 590  -7 331 -12  -12 
Årets avskrivning -173  -259  -  -

 -7 763  -7 590  -12  -12

Utgående planenligt restvärde 623  337  -  -

NOT 19  –  ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR    

     
Program 
       
Koncernen 171231  161231

Ackumulerade anska�ningsvärden   
Ingående anska�ningsvärde 4 490  4 490

 4 490  4 490  
Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Ingående avskrivning  -3 335 -2 675 
Årets avskrivning -660 -660 

 -3 995 -3 335 
 

Utgående planenligt restvärde 495 1 155  

Kundrelationer
  
Koncernen  171231  161231

Ackumulerade anska�ningsvärden    
Ingående anska�ningsvärde 5 100 5 100 
Ökning genom rörelseförvärv 1 500 - 
(se not 35 - Rörelseförvärv)

 6 600  5 100  
Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Ingående avskrivning  -4 470  -4 110 
Årets avskrivning -402 -360 

 - 4 872  -4 470   
 

Utgående planenligt restvärde  1 728  630 

Totalt Övriga immateriella tillgångar  2 223   1 785

NOT 20  –  GOODWILL

Minst en gång om året görs en prövning av om det föreligger något ned-
skrivningsbehov av goodwill, genom att beräkna nyttjandevärdet för de 
kassagenererande enheterna på vilken goodwill fördelats. Nyttjandevär-
det för goodwill fås fram genom att reducera det totala nettokassa�ödet 
med operativt värde med en prognosperiod på 5 år samt ett  terminal-
värde. Kassa�ödet för det första året baseras på av styrelsen fastställd 
budget. För perioden därefter har prognostiserade kassa�öden hänförliga 
till denna verksamhet  nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta 
(WACC, Weighted Average Cost of Capital). De diskonteringsräntor som 
används återspeglar den marknadsränta, risk och skattesats som gäller för 
branschen och aktuell marknad. Tillväxttakten är satt för att åtminstone 
motsvara beräknad in�ation.   

Under 2007 förvärvades  MultiQ Media Solutions AB (fd Bokks AB) och Apara 
Digital Signage AB. Goodwill i dessa förvärv hänförde sig till de förvärvade 
verksamheternas personal och de viktiga synergie�ekter som förväntades 
uppstå mellan de båda företagen och koncernen i övrigt efter koncernens 
förvärv.  Sedan 2008 har verksamheten  bedrivits i MultiQ Media Solutions AB 
som är den kassagenererande enhet på vilken man har gjort  nedskrivnings-
prövning. 

2013-10-01  förvärvades ett nytt dotterbolag, Publiq Systems Nordic AB. I sam-
band med förvärvet uppstod en goodwill om 17 952 TSEK i form av en skillnad 
mellan den överförda ersättningen och det verkliga värdet av de förvärvade 
 nettotillgångarna. Goodwillen är hänförlig till de förväntade synergie�ekter 
som väntas uppstå vid sammanslagningen av det förvärvade bolagets  verk-
samhet med MultiQ.   
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NOT 22  –  ANDELAR I KONCERNBOLAG 
 
        
    Säte   Kapital- och  
        rösträttsandel 171231 161231 

Moderbolaget  
MultiQ Products AB 556339-8634    Lund, Sverige  100% 19 250 19 250   
   MultiQ Ltd 06038910 (innehas av MultiQ Products AB)  London, UK  100% - - 
   MultiQ GmbH 17168155 (innehas av MultiQ Products AB)   Düsseldorf, Tyskland  100% - - 
   MultiQ AS 981876199 (innehas av MultiQ Products AB)*  Oslo, Norge  100% - - 
Mermaid A/S 25493877  Glostrup, Danmark  100% 31 735 30 412 
   MultiQ Sweden AB 556602-4120 (innehas av Mermaid A/S)  Lund, Sverige  100% - -
   MultiQ Norway AS 987326441 (innehas av Mermaid A/S)  Oslo, Norge  100% - - 
   Mermaid Leasing ApS 33393261 (innehas av Mermaid A/S)  Glostrup, Danmark  100% - -
MultiQ Media Solutions AB 556623-2137   Lund, Sverige  100% 7 679 7 679
MultiQ Systems AB 556618-4213  Lund,Sverige  100% 22 528 22 528

        81 192  79 869 
       
Ingående bokfört värde i dotterbolag, inklusive indirekt innehav    79 869 71 978 
Förvärv     - 1 339 
Aktieägartillskott     1 323 6 552 

Utgående bokfört värde     81 192 79 869

* Fusionerades med Multiq Norway AS per 31 oktober 2017.

NOT 23  –  VARULAGER

Koncernen 171231  161231

Färdiga varor 21 276  19 740

Utgående bokfört värde 21 276  19 740

Nedskrivning av varulager uppgår till 2,1 Mkr (3,4 Mkr).

NOT 24  –  KUNDFORDRINGAR

Koncernen 171231  161231

Kundfordringar 24 165  34 113
Utgående bokfört värde 24 165  34 113

För ytterligare information avseende kundfordringar för tidsanalys och 
kreditrisk, se not 2. 

 NOT 25  –  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 
 
      
 Koncernen Moderbolaget
   171231  161231 171231  161231

Hyror 630  454   8 10
Upplupna intäkter 2 121  124 - -
Övriga poster  2 478  2 438  44  90 

 5 229  3 016  52  100 

NOT 26  –  RESULTAT OCH UTDELNING PER AKTIE 
 
       
 Koncernen Moderbolaget
  2017  2016  2017  2016

Resultat som använts vid beräk-
ningen av resultat per aktie 1 249  -5 289  -  - 
Antal aktier i medeltal, tusental 123 265  123 265  123 265  123 265 
Antal aktier, periodens slut, 
tusental  123 265  123 265  123 265  123 265   

Ingen utdelning är föreslagen för räkenskapsåret 2017. 

NOT 27  –  EGET KAPITAL
 
Speci�kation över förändringar i eget kapital åter�nns på sid 48. 

Aktiekapitalet uppgår till 36 979 431 SEK (36 979 431), fördelat på  
123 264 771 aktier (123 264 771). Kvotvärdet per aktie är 0,30 kr. 
Samtliga aktier medför lika ekonomiska rättigheter och har lika röstvärde.  
MultiQ innehar 864 238 st (864 238) egna aktier. 

Under 2017 har medarbetare på MultiQ köpt 1 000 000 teckningsoptioner 
á 0,03 SEK, uppgående till totalt 30 000 SEK. Varje teckningsoption ger 
innehavaren rätt att under perioden, som löper från den 1 januari 2019 till 
den 30 juni 2019, teckna en ny aktie i MultiQ till en teckningskurs om 1,55 
SEK per aktie.
    
Speci�kation av ackumulerade valutakursdi�erenser i eget kapital  
 
    
 Koncernen Moderbolaget
  2017  2016  2017  2016 

Ackumulerad valutakursdi�erens 
vid årets början 1 565  861   - -
Årets valutakursdi�erens 
i utländska dotterbolag - 280  704   - -

Ackumulerad valutakursdi�erens  1 285  1 565   - - 

Bokfört värde

NOT 28  –  CHECKRÄKNING 
 
       
 Koncernen Moderbolaget
 171231  161231 171231  161231

Beviljad kredit 13 000  13 000   - -
Utnyttjad kredit -  -   - -

 

NOT 29  –  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER 
     
 
 Koncernen Moderbolaget
 171231  161231 171231  161231
Upplupna personalkostnader 7 565  7 062  -  -   
Förskott från kunder 11 218  8 369   -  -
Övriga upplupna kostnader 4 464  3 902  352 286 
 23 247  19 333  352  286
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NOT 32  –  VERKLIGT VÄRDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT 
 
       
           171231 161231
   Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt
Koncernen  värde värde värde värde

Kapitalandelar intresseföretag  70  70  70  70  
Andra långfristiga fordringar  4 029  4 029 3 756  3 756 
Kundfordringar  24 165  24 165  34 113  34 113    
Övriga fordringar  4 201  4 201 3 188  3 188  
Likvida medel  7 043  7 043  7 953  7 953  
Tillgångar  39 508  39 508  49 080 49 080  

Långfristiga skulder  6 946 6 946 8 070 8 070
Leverantörsskulder  13 026  13 026 16 550  16 550 
Övriga skulder  8 768  8 768 9 579  9 579  

Skulder  28 740  28 740  24 199  34 199  
 

    171231 161231
   Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt
Moderbolaget  värde värde värde värde

Övriga fordringar  1  1  1  1 
Likvida medel  4  4  94  94
Tillgångar  5  5  95  95  

Övriga skulder  122  122  108  108  

Skulder  122  122  108  108 

Vidtagna säkringsåtgärder i form av utestående terminskontrakt samt kundkontrakt i tredjepartsvaluta har påverkat årets resultat med 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
Verkligt värde på �nansiella tillgångar och skulder överrensstämmer med redovisat värde på grund av den korta löptiden.

NOT 30  –  STÄLLDA SÄKERHETER 

    
Ställda panter avser i sin helhet säkerheter för checkräkningskredit hos kredit-
institut.  

     
Koncernen 171231  161231

För egna skulder   
Företagsinteckningar 20 250  20 250

 20 250  20 250 

    
NOT 31  –  EVENTUALFÖRPLIKTELSER  

Koncernen och moderbolaget har inga eventualförpliktelser för 2017 och 2016.
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NOT 33  –  FÖRÄNDRINGAR AVSEENDE FINANSIELLA SKULDER 
 
         
  1 januari Kassa�öde 31 december 
Koncernen 2017  2017

Långfristigt lån kreditinstitut 4 550 -1 400  3 150 
 
Totala �nansiella skulder 4 550 -1 400   3 150  
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NOT 34  –  LÖPTIDER FÖR TILLGÅNGAR OCH SKULDER

         
KONCERNEN       

Tillgångar 171231    Utan löptid < 3 mån 3–12 mån 1–5 år  > 5 år Totalt

Immateriella anläggningstillgångar   47 764      -        -        -        -        47 764    
Materiella anläggningstillgångar   623      -        -        -        -        623            
Finansiella anläggningstillgångar   70        -        358       15 243      -        15 671     
Varulager   -        2 128     12 765      6 383      -        21 276        
Kundfordringar   -        24 165      -        -        -        24 165            
Skattefordran   -        -        1 061      -        -        1 061        
Övriga fordringar   -        270      3 931       -        -        4 201 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  -        4 833      238     158        -        5 229        
Likvida medel      7 043      -        -        -        -        7 043            

Tillgångar   55 500     31 396    18 353      21 784      -   127 033        

Skulder 171231    Utan löptid < 3 mån 3–12 mån 1–5 år  > 5 år Totalt

Lån kreditinstitut         -        -       -      3 150        -             3 150
Övriga långfristiga skulder -       -       -        3 796        -       3 796 
Avsättningar för garantier        -       -        -        379       - 379
Uppskjuten skatteskuld    -        -       -        91     78      169         
Lån kreditinstitut   -        -        1 400        -      -      1 400         
Leverantörsskuld   -        13 026      -        -        -        13 026   
Övriga skulder    -        4 851      3 931       -        -        8 782  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -       16 273     6 974       -       -       23 247     

Skulder   -       34 150      12 305      7 416     78     53 949 

Tillgångar 161231    Utan löptid < 3 mån 3–12 mån 1–5 år  > 5 år Totalt

Immateriella anläggningstillgångar  45 139      -        -        -        -        45 139       
Materiella anläggningstillgångar  337      -        -        -        -        337  
Finansiella anläggningstillgångar   70        -        299        13 127      -        13 496                
Varulager    -        1 974      11 844      5 922      -        19 740             
Kundfordringar     -        34 113      -        -        -        34 113             
Skattefordran    -        -        1 145      -        -        1 145           
Övriga fordringar   -       401      2 787        -        -        3 188         
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   -        2 443      178        395        -        3 016     
Likvida medel     7 953     -        -        -        -        7 953     

Tillgångar   53 499      38 931      16 253      19 444      -        128 127     

Skulder 161231    Utan löptid < 3 mån 3–12 mån 1–5 år  > 5 år Totalt

Lån kreditinstitut  - - - 4 550 - 4 450 
Övriga långfristiga skulder         -        -        -     3 520       -        3 520
Avsättningar för garantier          -        -       -      641      - 641
Uppskjuten skatteskuld    -        -        -       234      200      434        
Lån kreditinstitut  - - 1 400 - - 1 400 
Leverantörsskuld    -        16 550      -        -        -        16 550         
Övriga skulder    -        6 827      2 787        -        -        9 614               
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        13 533       5 800  -        -       19  333   

Skulder     -        36 910      9 987     8 945      200      56 042

MODERBOLAGET       

Tillgångar 171231    Utan löptid < 3 mån 3–12 mån 1–5 år  > 5 år Totalt

Finansiella anläggningstillgångar  81 262      -        -        6 291        14 460        102 013 
Skattefordran   -      -        185        -        -        185 
Övriga fordringar   -      1        -        -        -        1     
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  -        51      -        -        -        51    
Likvida medel   4      -        -        -        -        4    
Tillgångar   81 266      52      185        6 291      14 460      102 254     

       
Skulder 171231    Utan löptid < 3 mån 3–12 mån 1–5 år  > 5 år Totalt

Övriga långfristiga skulder - - - - 21 204 21 204 
Övriga skulder   -   122      -   -   -   122      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -   352      -   -   -   352    
Skulder   -   474      - -  21 204   21 678 
       
       
Tillgångar 161231    Utan löptid < 3 mån 3–12 mån 1–5 år  > 5 år Totalt
Finansiella anläggningstillgångar 79 939  -  -  5 765  12 804  98 508  
Skattefordran  -  -  185 -  -  185  
Övriga fordringar  -  1  -  -  -  1 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter -  100  -  -  -  100 
Likvida medel   94  -  -  -  -  94  
Tillgångar  80 033  101  185  5 765  12 804  98 888 

       
Skulder 161231    Utan löptid < 3 mån 3–12 mån 1–5 år  > 5 år Totalt

Övriga långfristiga skulder - - - - 19 586 19 586
Övriga skulder  - 108  - - - 108  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 280  6 - - 286 
Skulder  - 388  6 - 19 586 19 980  
       

Grunden för indelningen baseras på förväntad omsättningstidpunkt.       
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NOT 36  –  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAG

> MultiQ vinner tilldelningsbeslut i Region Skåne Skånetra�kens  
 Infotainment upphandling 
 Region Skåne Skånetra�ken har under hösten och vintern genomfört  
 en omfattande upphandling kring Infotainment. Tilldelningsbeslut  
 har gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att  
 inledas. Upphandlingens omfattning är 54 Mkr under en period om  
 6 år.

> Stort europeiskt spelbolag fortsätter investera i lösning från MultiQ 
 Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla spelupplevelsen hos 
  ombuden. Ordervärde 2,8 Mkr på digitala skärmar. Via interaktiva  
 skärmar hos ombuden får kunden tillgång till både speltips, odds och  
 resultat. 

> MultiQ vinner tilldelningsbeslut i Svenska Spels upphandling för  
 Digital Skyltning 
 Svenska Spel har under hösten och vintern genomfört en omfattande  
 o�entlig upphandling kring Digital Skyltning. Tilldelningsbeslut har  

NOT 35  –  RÖRELSEFÖRVÄRV

MultiQ förvärvade per 1 december 2017 en verksamhet av Cygate AB 
benänd Digital Media Distribution, DMD. Cygate är en av Sveriges ledande 
systemintegratörer och en del av Telias företagsa�är. I den överlåtna 
verksamheten ingick digial skyltning och bokningssystem för konferens-
system. MultiQ tog i samband med förvärvet över 7 medarbetare och 
den övertagna verksamheten beräknas omsätta ca 15-20 MSEK per år. 
Köpeskillingen uppgick till 1,9 MSEK.

Nedan speci�ceras beräkningen av köpeskillingen 

   
Förvärvade tillgångar   
Kundkontrakt  1 500 
Lager  242 
Upparbetade ej faktuerade intäkter  268 
Förutbetalda kostnader  725 
Övrigt  36

   

Övertagna skulder

Förutbetalda intäkter   -671 
Semesterlöneskuld  -171

Köpeskilling  1 929

Transaktionskostnaderna relaterade till förvärvet om 0,3 Mkr redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen under posten administrationskostnader.

Påverkan på likvida medel   
Köpeskilling  - 1 929 
Transaktionskostnader  -345 
Påverkan på likvida medel  - 2 274 

NOT 37  –  VINSTDISPOSITION  
   
Till årsstämmans förfogande står: 

Överkursfond   52 975 783,30 
Balanserade resultat   -17 821 945,51 
Årets resultat  1 668 691,00

  36 822 528,79
   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: 
I ny räkning överförs: 36 822 528,79  

(TSEK)

      Lund den 22 april 2018   

 Lars-Göran Mejvik    Lars Pålsson        Kristina Jarring Lilja    

       Jonathan Nilsson       
     Styrelseledamot

   
 
     Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 april 2018    

Ernst & Young AB 

           

Martin Henriksson
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits 
av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen 

för moderbolaget och koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernen och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkehetsfaktorer som koncernen står inför.

Styrelseordförande Styrelseledamot  Verkställande direktör/Styrelseledamot
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 gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas.  
 Upphandlingens utvärderingspris är drygt 13 Mkr under en period av 
  2 år med option på förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda till 
  ett ramavtal som i sin tur utgör  grund för avrop vilka kan ge ett upp- 
 skattat ordervärde på 6-20 Mkr under perioden.

> SJ investerar i digital skyltning från MultiQ   
 SJ väljer att investera i digitala skärmar för både intern och extern  
 kommunikation. MultiQ erbjuder en webblösning som gör det  
 snabbt och enkelt att styra all information. Skärmarna kommer att  
 placeras ut vid naturliga samlingsplatser runt om i verksamheten.  
 Inledande ordervärde beräknas till cirka 5 Mkr. Leverans sker med  
 start våren 2018 och pågår sedan under en femårsperiod. 
 

> MultiQ tecknar avtal med Svenska Spel efter upphandling av  
 Digital Skyltning 
 Som tidigare nämnts har Svenska Spel genomfört en omfattande  
 o�entlig upphandling kring Digital Skyltning där MultiQ vann tilldel- 
 ningsbeslut. Processen fortlöpte därefter med överklagandeperiod  
 och avtalsförberedelse och detta har nu utmynnat i undertecknat  
 avtal.

> MultiQ tecknar avtal med Region Skåne efter upphandling av  
 "Infotainment" 
 Som tidigare meddelats har Region Skåne och Skånetra�ken  
 genomfört en omfattande o�entlig upphandling kring Digital Skylt- 
 ning där MultiQ vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter  
 fortlöpt med överklagandeperiod och avtalsförberedelse, vilket nu  
 har utmynnat i undertecknat avtal. Upphandlingens utvärderingspris  
 är ca 54 MSEK under en period av 6 år.

> MultiQ vinner Sydtra�ks upphandling ”Informationsskärmar för  
 tra�kinformation” 
 Sydtra�k, tra�kbolaget för den jylländska delen av Region Syd- 
 danmark, har under hösten och vintern genomfört en omfattande  
 o�entlig upphandling kring digital skyltning. Avtalet är bindande  
 först när det är undertecknat av båda parter. Upphandlingens utvär- 
 deringspris är drygt 23 MSEK under en period av 2 år med option  
 på förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda till ramavtal som  
 i sin tur utgör grund för avrop på avtalet, vilket kan ge ett uppskattat  
 ordervärde på 5-30 MSEK under perioden.
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för MultiQ International AB 
(publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning och kon-
cernredovisning ingår på sidorna 37-62 i detta do-
kument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets finansiella ställning per den  
31 december 2017 och av dess finansiella resul-
tat och kassaflöde för året enligt årsredovisnings- 
lagen. Koncernredovisningen har upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla  
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens  
finansiella ställning per den 31 december 2017 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens   
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer  
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen är förenliga med 
innehållet i den kompletterande rapport som har 
överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i 
enlighet med Revisorsförordningens (537/2014)  
artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i  
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till moderbolaget och koncernen en-
ligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta 
innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och 
övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i 
Revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har 
tillhandahållits det granskade bolaget eller, i före-
kommande fall, dess moderföretag eller dess kon-
trollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra ut-
talanden. 

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de 
områden som enligt vår professionella bedömning 
var de mest betydelsefulla för revisionen av årsre-
dovisningen och koncernredovisningen för den  
aktuella perioden. Dessa områden behandlades 
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställnings-
tagande till, årsredovisningen och koncernredovis-
ningen som helhet, men vi gör inga separata utta-
landen om dessa områden. Beskrivningen nedan av 
hur revisionen genomfördes inom dessa områden 
ska läsas i detta sammanhang.

Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i av-
snittet Revisorns ansvar i vår rapport om årsredo-
visningen också inom dessa områden. Därmed ge-
nomfördes revisionsåtgärder som utformats för att 
beakta vår bedömning av risk för väsentliga fel i års-
redovisningen och koncernredovisningen. Utfallet 
av vår granskning och de granskningsåtgärder som 
genomförts för att behandla de områden som fram-
går nedan utgör grunden för vår revisionsberättelse. 

Goodwill och andelar i koncernbolag 
Beskrivning av området
Goodwill redovisas till 33,6 Mkr i balansräkningen 
för koncernen per 31 december 2017 och andelar 
i koncernbolag redovisas till 81,2 Mkr i moderbola-
gets balansräkning per 31 december 2017. Bolaget 
prövar årligen och vid indikation på värdenedgång 
att redovisade värden inte överstiger beräknade 
återvinningsvärden för dessa tillgångar. Återvin-
ningsvärdena fastställs genom en nuvärdesberäk-
ning av framtida kassaflöden per kassaflödesgene-
rerade enhet och baserat på förväntat utfall av ett 
antal faktorer som grundas på bolagets affärsplaner 
och prognoser.

Förändringar av antaganden får en stor påverkan på 
beräkningen av återvinningsvärdet och de antagan-
den som Bolaget tillämpat får därför stor betydelse 
för bedömningen om nedskrivningsbehov förelig-
ger. Vi har därför bedömt att redovisningen av good-
will respektive andelar i koncernbolag är ett särskilt 
betydelsefullt område i revisionen. En beskrivning 
av nedskrivningstestet framgår av avsnitten ”Good-
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will” och kritiska redovisningsfrågor och osäkerheter 
i uppskattningar” i not 1 samt not 20. 

Hur detta område beaktades i revisionen
I vår revision har vi utvärderat och testat bolagets 
process för att upprätta nedskrivningstest, bland 
annat genom att utvärdera tidigare träffsäkerhet i 
prognoser och antaganden. Vi har också utvärderat 
rimligheten i framtida kassaflöden och tillväxtan-
taganden. Vi har med stöd av våra värderingsspe-
cialister granskat bolagets modell och metod för 
att genomföra nedskrivningstest och rimligheten i 
antaganden om diskonteringsränta och långsiktig 
tillväxt. Vi har utvärderat bolagets egna känslighets-
analyser, samt genomfört känslighetsanalyser av 
nyckelantaganden och möjliga påverkansfaktorer. 
Vi har granskat ändamålsenligheten i lämnade upp-
lysningar i årsredovisningen.

Uppskjuten skattefordran
Beskrivning av området
Uppskjuten skattefordran redovisas till 11,6 Mkr 
per 31 december 2017 i balansräkningen i koncer-
nen, varav 11,2 Mkr är hänförligt till outnyttjade 
skattemässiga underskottsavdrag. I moderbolagets 
balansräkning redovisas uppskjuten skattefordran 
hänförlig till outnyttjade skattemässiga underskotts-
avdrag till 6,3 Mkr. Bolaget redovisar uppskjuten 
skattefordran hänförligt till skattemässiga under-
skottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att 
avdragen kan avräknas mot skattepliktiga överskott 
vid framtida beskattning.

Redovisat belopp har sin grund i budget och prog-
noser de kommande fem åren baserat på förvän-
tat utfall av ett antal faktorer grundat på bolagets 
affärsplaner. I budget och prognoser beaktas en-
skilda koncernbolags historiska resultatutveckling, 
framtidsplaner och möjlighet att utnyttja befint-
liga underskottsavdrag. Värderingen av uppskjutna 
skattefordringar är således baserad på bolagets be-
dömningar, varför redovisning av uppskjuten skat-
tefordran har ansetts vara ett särskilt betydelsefullt 
område i revisionen. En beskrivning av tillämpade 
principer framgår av avsnitten ”Inkomstskatter” och 
”Kritiska redovisningsfrågor och osäkerhet i upp-
skattningar” i not 1 samt not 16. 

Hur detta område beaktades i revisionen 
Vi har i vår revision utvärderat och testat budget 
och prognoser, bland annat genom att utvärdera 
tidigare träffsäkerhet i budget, prognoser samt be-
dömt rimligheten i affärsplaner, tillväxtantaganden 
och resultatutveckling. Vi har utvärderat om anta-
ganden, budget och prognoser harmoniserar med 
de antaganden och bedömningar bolaget tillämpat 

vid nedskrivningstest av goodwill och andelar i kon-
cernbolag. Vi har granskat att lämnade upplysningar 
i årsredovisningen är ändamålsenliga.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-36 samt sidorna 67-68 och 73. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseen-
de denna andra information. 

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

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseen-
de denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är 
vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rap-
portera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktö-
ren ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk-
ställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något rea-
listiskt alternativ till att göra något av detta.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
att årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter  
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan �nns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rim-
ligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.  

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

> identi�erar och bedömer vi riskerna för väs- 
 entliga felaktigheter i årsredovisningen och  
 koncernredovisningen, vare sig dessa beror  
 på oegentligheter eller på fel, utformar och  
 utför granskningsåtgärder bland annat utifrån  
 dessa risker och inhämtar revisionsbevis som 
  är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra  
 en grund för våra uttalanden. Risken för att inte  
 upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av  
 oegentligheter är högre än för en väsentlig  
 felaktighet som beror på fel, eftersom oegent-  
 ligheter kan innefatta agerande i maskopi, för- 
 falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig  
 information eller åsidosättande av intern kon- 
 troll.

> ska�ar vi oss en förståelse av den del av bolagets  
 interna kontroll som har betydelse för vår revision  
 för att utforma granskningsåtgärder som är lämp- 
 liga med hänsyn till omständigheterna, men inte  
 för att uttala oss om e�ektiviteten i den interna  
 kontrollen.

> utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings- 
 principer som används och rimligheten i 
 styrelsens och verkställande direktörens  
 uppskattningar i redovisningen och tillhörande  
 upplysningar.

> drar vi en slutsats om lämpligheten i att  
 styrelsen och verkställande direktören använ- 
 der antagandet om fortsatt drift vid upprättan- 
 det av årsredovisningen och koncernredovis- 
 ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i  
 de inhämtade revisionsbevisen, om det �nns  
 någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser  
 sådana händelser eller förhållanden som kan 
 leda till betydande tvivel om bolagets förmåga  

 att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat- 
 sen att det �nns en väsentlig osäkerhetsfaktor,  
 måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk- 
 samheten på upplysningarna i årsredovisningen  
 om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om  
 sådana upplysningar är otillräckliga, modi�era  
 uttalandet om årsredovisningen och koncern 
 redovisningen. Våra slutsatser baseras på de  
 revisionsbevis som inhämtas fram till datumet  
 för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
  händelser eller förhållanden göra att ett 
 bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 
  

> utvärderar vi den övergripande presentation- 
 en, strukturen och innehållet i årsredovis- 
 ningen och koncernredovisningen, däribland  
 upplysningarna, och om årsredovisningen och 
  koncernredovisningen återger de under- 
 liggande transaktionerna och händelserna på  
 ett sätt som ger en rättvisande bild.

> inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga  
 revisionsbevis avseende den �nansiella infor- 
 mationen för enheterna eller a�ärsaktiviteterna 
  inom koncernen för att göra ett uttalande  
 avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar 
  för styrning, övervakning och utförande av  
 koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för  
 våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identi�erat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om 
att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende 
oberoende, och ta upp alla relationer och andra 
förhållanden som rimligen kan påverka vårt obero-
ende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen 
fastställer vi vilka av dessa områden som varit de 
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, inklusive de vik-
tigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktighet-
er, och som därför utgör de för revisionen särskilt 
betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områ-
den i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller an-
dra författningar förhindrar upplysning om frågan. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
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direktörens förvaltning av MultiQ International AB 
(publ) för år 2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträ�ande bolagets vinst eller förlust. 

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

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra ut-
talanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträ�ande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland an-
nat en bedömning av om utdelningen är försvarlig 
med hänsyn till de krav som bolagets och koncer-
nens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och koncernens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation, och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokfö-
ringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bok-
föring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryg-
gande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträ�ande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt av-
seende:

> företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig  
 till någon försummelse som kan föranleda  
 ersättningsskyldighet mot bolaget.

> på något annat sätt handlat i strid med aktie- 
 bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags- 
 ordningen.

Vårt mål beträ�ande revisionen av förslaget till dis-
positioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med ak-
tiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ing-
en garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åt-
gärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med ut-
gångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, om-
råden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträ�ande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen.

Ernst & Young AB, Nordenskiöldsgatan 24, 203 14 
Malmö, utsågs till MultiQ International ABs revisor 
av bolagsstämman den 18 maj 2017. Ernst & Young 
AB och inom revisionsföretaget anställda lagstadga-
de revisorer har varit valda sedan 1992. Företaget är 
ett företag av allmänt intresse sedan 1997.

Malmö den 22 april 2018
Ernst & Young AB

Martin Henriksson
Auktoriserad revisor
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STYRELSEN
PER DEN 31 DECEMBER 2017

Bakre raden: Lars Pålsson, Jonathan Nilsson
Främre raden: Lars-Göran Mejvik, Kristina Jarring Lilja

LARS-GÖRAN MEJVIK
ORDFÖRANDE

Invald: 2013 
Född: 1952

Utbildning:  
Civilingenjör samt civilekonom

Huvudsysselsättning:  
VD Mikrolund Invest AB, VD Mejvik Consulting AB 

Arbetslivserfarenhet:  
Ledande befattningar inom Vattenfallkoncernen,  
GSE Systems Inc.

Aktieinnehav:  
5.433.702 aktier
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KRISTINA JARRING LILJA
Invald: 2014
Född: 1958

Styrelseordförande:  
Styrelseakademin Skåne, Campus Vänner, Gents AB

Styrelseledamot: 
Styrelseakademin Sverige och Brännbornföretagen AB

Huvudsysselsättning:  
Styrelseuppdrag och konsultverksamhet i eget bolag.

Arbetslivserfarenhet:  
Ledande befattningar inom detaljhandel i bolag såsom Nilson 
Group, IC Companys och senast CEO Micro Holding AB (publ).

Aktieinnehav:  
0 aktier

Utbildning: 
IHM Business School

LARS PÅLSSON
Invald: 2013
Född: 1961

Utbildning: 
Civilingenjör

Styrelseordförande: 
Mikrolund Holding AB

Huvudsysselsättning:
tf CEO MultiQ International AB

Arbetslivserfarenhet: 
Grundare av Mikrolund och Publiq Systems

Aktieinnehav: 
36.036.230 aktier

JONATHAN NILSSON

Invald: 2013
Född: 1965

Utbildning: 
Fil kand i företagsekonomi samt national-
ekonomi

Huvudsysselsättning: 
VD Green Furniture Sweden AB

Arbetslivserfarenhet: 
CFO Kwintet AB och Doro AB, VD MultiQ

Aktieinnehav:  
50.000 aktier
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
MultiQ International AB (publ) är ett svenskt publikt 
aktiebolag med säte i Lund. Under 2017 bedrev 
koncernen verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, 
Tyskland och Storbritannien. Bolagets aktie är noterad 
på NASDAQStockholm, Small Cap. 

Bolagsstyrningen i MultiQ utgår från gällande regler 
(främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen), 
bolagsordningen, NASDAQStockholms emittentregel-
verk, interna riktlinjer och policies samt Svensk kod för 
bolagsstyrning (koden). Information om koden finns 
på www.bolagsstyrning.se. Utöver att styrelseleda-
moten Lars Pålsson som är ordförande i valberedning-
en och inte är oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen (punkt 2.3 och 2.4 i koden) samt att 
ledamöterna i bolagets valberedning presenterades 
senare än sex månader före årsstämman (punkt 2.5 
i koden) har inga avvikelser skett från koden under 
2017.

AKTIEÄGARE
Per den 31 december 2017 hade MultiQ 2 825 aktie-
ägare. Största enskilda ägarna var Mikrolund Holding 
AB med 29,2 procent av antalet aktier och röster, 
Aktiebolaget Grenspecialisten med 13,0 procent samt 
Mejvik Consulting AB  med 4,4  procent. Totalt ägde 
företagets tio största ägare 65,4 procent av antalet 
aktier och röster. För mer information, se sidan 36.

BOLAGSSTÄMMAN 
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, 
där aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. 
Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken på 
avstämningsdagen och som anmält sitt deltagande 
till stämman inom angiven tid har rätt att delta i stäm-
man. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara 
personligen har möjlighet att företrädas genom om- 
bud. Samtliga aktier i bolaget berättigar till en röst var 
och samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets 
tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får varje röst- 
berättigad aktieägare rösta för det fulla antalet inne- 
havda och företrädda aktier utan begränsning i röst-
rätten.

Bolagsstämman beslutar bland annat om eventuella 
ändringar av bolagsordningen, väljer styrelseordför-
ande, styrelseledamöter och revisorer, fastställer 
räkenskaperna, beslutar om eventuell utdelning och 
andra dispositioner av bolagets resultat samt om 
ansvarsfrihet för styrelsen och VD. De aktieägare som 
vill ha ett ärende behandlat på årsstämma ska lämna 
förslag till styrelsens ordförande alternativt vända sig 
till valberedningen med nomineringsförslag.

Vid årsstämman den 18 maj 2017 fattades bland  
annat beslut om att ingen utdelning skulle lämnas 
för räkenskapsåret 2016, att arvode till styrelsen skulle 
utgå med totalt 490 000 kronor (varav 250 000 kronor 
till styrelsens ordförande samt 80 000 vardera till 
övriga tre styrelseledamöter), att omvälja styrelse- 
ledamöterna Lars Pålsson, Jonathan Nilsson och  
Kristina Jarring, att omvälja Lars-Göran Mejvik till styrel-
seordförande, samt att godkänna styrelsens förslag 
till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings- 
havare. 

Årsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen 
att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller 
flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. 
Bemyndigande får inte utnyttjas i större utsträckning 
än att aktier motsvarande 10 % av det totala antalet 
aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med 
det antal aktier, och representerande det aktiekapital, 
som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för 
antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsord-
ning. Såvitt avser det förstnämnda bemyndigandet 
ska styrelsen ha rätt att besluta om bestämmelse om 
apport, kvittning eller annat villkor. Årsstämman be-
slöt vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden 
intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta 
beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

VALBEREDNING
I valberedningens uppgifter ingår huvudsakligen att: 

•  utvärdera styrelsens sammansättning och arbete

•  framarbeta förslag till stämman avseende val av   
   styrelse, styrelseordförande och stämmoordförande  

•  framarbeta förslag till stämman avseende arvoden  
 till styrelsens ledamöter. 
 
Inför årsstämman 2018 har valberedningen bestått av 
Lars Pålsson (Mikrolund Holding AB), Hans Skeppner 
och Jens Ismunden. Valberedningen har sammanträtt 
ett antal gånger per telefon. Lars Pålsson har varit val-
beredningens ordförande. Inget arvode har utgått till 
valberedningens ledamöter. Majoriteten av valbered-
ningens ledamöter är oberoende i förhållande till 
bolaget. Lars Pålsson anses inte vara oberoende i för-
hållande till bolaget mot bakgrund av hans engage-
mang i MultiQ International AB och dess dotterbolag, 
motivering till deltagandet i valberedningen är den 
höga andelen rösträtt på bolagsstämman. 
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STYRELSEN OCH DESS ARBETE UNDER 2017
Styrelsen utses normalt på årsstämman på förslag från 
valberedningen. Styrelsen är ytterst ansvarig för  
bolagets förvaltning, övervakar verkställande direk- 
törens arbete och följer löpande verksamhetens 
utveckling samt tillförlitligheten i bolagets interna 
kontroll. Styrelsen beslutar även om större organisato-
riska förändringar och investeringar. 

Enligt MultiQs bolagsordning ska styrelsen bestå av 
lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fem 
suppleanter. Styrelsens ledamöter framgår ovan. 
Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar 
arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordfö-
rande och VD samt innehåller en övergripande plan 
för styrelsens sammanträden och vilka ärenden som 
ska behandlas av styrelsen. Arbetsordningen revideras 
årligen.

Under räkenskapsåret 2017 har 10 styrelsemöten hål-
lits, varav 1 per telefon och 3 per capsulam.  På samt-
liga ordinarie styrelsemöten har styrelsen behandlat 
strategiska frågor, bolagets och koncernens finansiella 
ställning och utveckling, den ekonomiska rapporte-
ringen och kontrollen, personal- och organisations-
frågor samt det allmänna försäljningsläget. Vid ett 
möte har bolagets framtida strategi särskilt behand-
lats. Se tabell nedan för mötesnärvaro.

Styrelsens ordförande har lett styrelsens arbete och 
följt verksamheten i dialog med verkställande direk-
tören. Ordföranden ansvarar för att övriga ledamöter 
får den information som är nödvändig för att erhålla 
hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden är 
även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor 
avseende koncernens ledande befattningshavare.

Styrelsens ordförande tillser att en årlig utvärdering 
av styrelsens arbete sker, genom en systematisk och 
strukturerad process. Resultatet av utvärderingen för 
2017 har delgivits valberedningens ordförande inför 
valberedningens nomineringsarbete inför årsstäm-
man 2018. Verkställande direktören deltar i styrelse- 
arbetet som föredragande och på samtliga möten 
utom vid tillfälle då där verkställande direktörens arbete 
behandlas. Vid behov deltar även andra tjänstemän i 
bolaget som föredragande.

Majoriteten av styrelseledamöterna bedöms vara  
oberoende i förhållande till såväl bolaget och bo-
lagsledningen som större aktieägare. Med större 
aktieägare avses ägare som direkt eller indirekt kon-
trollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna 
i bolaget. Lars Pålsson bedöms inte vara oberoende i 
förhållande till bolaget mot bakgrund av hans enga-
gemang i MultiQ International AB och dess dotterbo-
lag. Lars Pålsson bedöms inte heller vara oberoende 
i förhållande till större aktieägare mot bakgrund av 
hans ägande av Mikrolund Holding AB, som är största 
aktieägare i MultiQ. För övrig information om styrelsen 
hänvisas till sidan 67.

Styrelsen har inte inrättat något revisions- eller 
ersättningsutskott, eftersom styrelsen har gjort be-
dömningen att det är mer ändamålsenligt att dessa 
utskotts uppgifter fullgörs av hela styrelsen. Styrelsen 
har inte heller inrättat några andra styrelseutskott.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH  
KONCERNLEDNINGEN 
Verkställande direktören leder koncernen och dess 
verksamhet inom de ramar som styrelsen fastlägger. 
Enligt styrelsens instruktioner tar verkställande direk-
tören löpande fram nödvändigt informations- och be-
slutsunderlag inför styrelsemöten och motiverar även 
förslag till beslut. Styrelsens ordförande har årligen 
utvärderingssamtal med verkställande direktören.  
Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens 
arbete och har vid ett sammanträde särskilt behand-
lat denna fråga, varvid ingen från bolagsledningen 
närvarade.

Verkställande direktören leder koncernledningens 
arbete och fattar beslut i samråd med övriga med-
lemmar av koncernledningen. Koncernledningen har 
regelbundna möten där operativa frågeställningar dis-
kuteras. Dessutom tar koncernledningen årligen fram 
en affärsplan som följs upp via månatliga rapporter 
där granskningen fokuserar på tillväxt och lönsamhet. 
Utöver de regelbundna schemalagda mötena träffas 
de flesta i koncernledningen dagligen. Koncernled-
ningen består av chefer för väsentliga verksamhets-
områden inom MultiQ-koncernen. 

För övriga uppgifter om verkställande direktören och 
koncernledningen hänvisas till sidan 10-11.

REVISORER 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte  
räkenskaperna samt styrelsens och verkställande di-
rektörens förvaltning utses på årsstämman en eller två 
revisorer med högst två suppleanter. Bolagets revisor 
är för närvarande Ernst & Young, med Martin Henriks-
son som huvudansvarig revisor.

 MÖTE   1 2 3 4 5 6 7 8  9  10

 Lars-Göran Mejvik   X X X X X X X X X   X 

 (ordf )

  Lars Pålsson   X X X X X X X X X   X  

 Kristina Jarring  X X X X X X X X X   X 

 Jonathan Nilsson  X X X X X X X X X   X
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STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL 
AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN 
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017 
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och koden 
för den interna kontrollen och att den finansiella 
rapporteringen är upprättad i enlighet med gällande 
regelverk. Kvalitetssäkring av MultiQs finansiella 
rapportering sker genom att styrelsen behandlar 
samtliga kritiska redovisningsfrågor och de finansiella 
rapporter som bolaget lämnar. Det förutsätter att 
styrelsen behandlar frågor om intern kontroll, regel- 
efterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade vär-
den, eventuella ej korrigerade felaktigheter, händelser 
efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och  
bedömningar, eventuella konstaterade oegentlig- 
heter och andra förhållanden som påverkar de finan-
siella rapporternas kvalitet. Med anledning av bo- 
lagets begränsade storlek och att de väsentliga de-
larna av bolagets verksamhet huvudsakligen bedrivs 
vid ett verksamhetsställe anses inte behov föreligga 
av en särskild granskningsfunktion.

BESKRIVNING AV DEN INTERNA KONTROLLENS 
ORGANISATION
Kontrollmiljö – Ett effektivt styrelsearbete är grunden 
för god intern kontroll. MultiQs styrelse har etablerat 
tydliga arbetsprocesser för sitt arbete. En viktig del 
i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna ett 
antal grundläggande policys, riktlinjer och ramverk 
relaterade till finansiell rapportering. Dessa inkluderar 
bland annat styrelsens arbetsordning, VD-instruk-
tionen, instruktion om ekonomisk rapportering till 
styrelsen samt attest- och utanordningsinstruktion. 

Syftet med dessa riktlinjer och ramverk är bland annat 
att skapa förutsättningar för en god intern kontroll. 
Uppföljning och omarbetning sker löpande samt 
kommuniceras till samtliga medarbetare som är 
involverade i den finansiella rapporteringen. Styrel-
sen utvärderar löpande verksamhetens prestationer 
och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket 
innehållande resultatrapport och framarbetade nyck-
eltal samt annan väsentlig operationell och finansiell 
information. Styrelsen verkar i sin helhet såsom revi-
sionsutskott. Styrelsen i sin helhet har sålunda under 
2017 övervakat systemen för riskhantering och intern 
kontroll. 

Dessa system syftar till att säkerställa att verksamheten 
bedrivs i enlighet med lagar och förordningar och 
att den är effektiv samt att den ekonomiska rappor-
teringen är tillförlitlig. Styrelsen har tagit del av och 
utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk 
rapportering samt följt upp och utvärderat de externa 
revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. 
Styrelsen har under 2017 haft en genomgång med 
och fått skriftlig rapport från bolagets externa revisorer.

Riskbedömning – MultiQ arbetar fortlöpande och 
aktivt med riskbedömning och riskhantering för att 
säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för han-
teras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som 
fastställts. I riskbedömningen beaktas exempelvis bo-
lagets administrativa rutiner avseende fakturering och 
avtalshantering. Även väsentliga balans- och resultat-
poster där risken för att väsentliga fel skulle kunna 
uppstå är större granskas kontinuerligt. I bolagets 
verksamhet finns dessa risker i huvudsak i posterna för 
försäljning.

Kontrollaktiviteter – Kontrollstrukturer utformas 
för att hantera de risker som styrelsen bedömer 
vara väsentliga för den interna kontrollen över den 
finansiella rapporteringen. Dessa kontrollstrukturer 
består dels av en organisation med tydlig ansvarsför-
delning, tydliga rutiner och klara arbetsroller. Exempel 
på kontrollaktiviteter är bland annat rapportering av 
beslutprocesser och beslutsordningar för väsentliga 
beslut (t.ex. nya stora kunder, investeringar, avtal etc.) 
och även granskning av samtliga finansiella rapporter 
som presenteras.

Information och kommunikation – Bolagets 
styrande dokumentation i form av policys, riktlinjer 
och manualer vad gäller intern kommunikation och 
kundkommunikation hålls löpande uppdaterade och 
kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom 
interna möten, interna nyhetsmail och intranät. För 
kommunikation med externa parter finns en tydlig 
policy som anger samtliga riktlinjer för hur denna 
kommunikation skall ske. Syftet med policyn är att 
säkerställa att MultiQs samtliga informationsskyldig-
heter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Uppföljning och övervakning – Uppföljning av att 
den interna kontrollen är ändamålsenlig sker löpande 
av styrelsen. Styrelsen träffar minst en gång per år 
bolagets revisorer för en genomgång av nuläget. 
Bolagets revisorer granskar även översiktligt delårsrap-
porten för juli-september.
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Till bolagsstämman i MultiQ International AB (publ), 
org.nr 556458-6948

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten för år 2017 på sidorna 69-72 och för att den 
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrnings-
rapporten har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

REVISORS YTTRANDE OM  
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

omfattning som en revision enligt International  
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysning-
ar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 
2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra 
stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt är i överensstämmel-
se med årsredovisningslagen.

Lund den 22 april 2018 
Ernst & Young AB

Martin Henriksson
Auktoriserad revisor

Lund den 22 april 2018 

Lars-Göran Mejvik Lars Pålsson       Kristina Jarring Lilja   
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Jonathan Nilsson  
Styrelseledamot
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KONTAKTINFORMATION

INFORMATIONSTILLFÄLLEN
MultiQ lämnar ekonomisk information gällande 2018 
vid följande tillfällen:

Delårsrapport januari-mars 22 maj 2018 
Årsstämma 22 maj 2018
Delårsrapport januari-juni         augusti 2018
Delårsrapport januari-september    november 2018 
Bokslutskommuniké 2018         februari 2019

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE
Ansvarig för aktieägarkontakter är styrelsens ordförande 
Lars-Göran Mejvik samt VD Lars Pålsson. MultiQs press- 
releaser distribueras via Cision. Årsredovisning, 
rapporter och pressreleaser kan beställas direkt från 
MultiQ på adress: 

Ideon, Scheelevägen 17, 223 70 LUND 
per telefon: 010 - 211 66 00  
eller via e-mail: investors@multiq.com
Samtlig information finns även utlagd på företagets 
hemsida, www.multiq.com.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Årsstämman äger rum den 22 maj 2018 kl 13.00 i 
bolagets lokaler (Beta 6), Scheelevägen 17 i Lund.

AKTIEÄGARINFORMATION
RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upp-
tagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som 
Euroclear Sweden AB gör avseende förhållandena 
fredagen den 16 maj 2018, dels senast fredagen den 
16 maj 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i 
årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos 
Euroclear Sweden AB för att få delta i årsstämman. Så-
dan registrering måste vara verkställd senast tisdagen 
den 16 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god 
tid före denna dag måste meddela sin önskan härom 
till förvaltaren.

UTDELNING 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för  
räkenskapsåret 2017.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skrift-
ligen senast fredagen den 16 maj 2018 på: 

e-mail: investors@multiq.com
eller per post: MultiQ International AB, Scheele vägen
17, 223 70 Lund

SVERIGE

Lund, huvudkontor
Ideon  
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Stockholm
Sveavägen 33
111 34 Stockholm

NORGE

Oslo
Gaustadalléen 21
03 49 OSLO

STORBRITANNIEN

London
St James House
13 Kensington Square
London W8 5HD

DANMARK

Århus
Fabrikvej 11 B
DK-8260 VIBY

TYSKLAND

Bremen
Buschhöhe 8
28 357 BREMEN
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