
 
JLT Mobile Computers AB (publ) 

org nr 556239-4071 
 
 

 
Isbjörnsvägen 3⏐SE-352 45 Växjö Sweden⏐Phone +46 470 53 03 00⏐Fax +46 470 445 29⏐www.jltmobile.com 

 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Omsättningen ökade till 125,1 MSEK (108,6) 
• EBITDA 2,9 MSEK (-1,3) 
• Resultat efter skatt 1,1 MSEK (-7,0)  
• Omsättningen i Europa ökade med 42 procent 
• Starkt fjärde kvartal  

o Omättning 48,1 MSEK 
o Resultat efter skatt 3,3 MSEK 

 
 

 
 
Kommentarer från VD 
Inför 2011 definierade JLT tre fokusområden: att öka försäljningen, att arbeta upp marginalen och 
att återfokusera produkterbjudandet.  
 
Strategin för att öka försäljningen har varit att förstärka partnernätverket och säljorganisationen. Vi 
har både satsat på att stärka relationerna med befintliga OEM-kunder och investerat i upp-
byggnaden av JLT:s partnernätverk för försäljningen under eget varumärke. Vi har också förstärkt 
säljorganisationen med interna och externa rekryteringar och byggt vidare på ett automatiserat 
support- och systemstöd.  
 
För att förbättra marginalen har vi arbetat hårt med att effektivisera våra processer och förstärka vår 
produktionsenhet. Som en del i detta arbete har vi förstärkt produktionsledningen genom extern 
rekrytering och gjort designmässiga förändringar av produkterna för att sänka 
tillverkningskostnaderna. För att öka produktionskapaciteten har vi etablerat ytterligare en 
produktionspartner, Flextronics. De första volymleveranserna från Flextronics skedde i december. 
 
Inom satsningen på att återfokusera produkterbjudandet har vi utarbetat ett nytt produktkoncept för 
flexibla fordonsdatorer som vi kallar Flexible-Fixed. I augusti lanserades jFlex, den första produkten 
inom konceptet. Med Flexible-Fixed kombinerar JLT styrkorna hos en stryktålig fastmonterad 
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fordonsdator med flexibiliteten hos en handhållen dator. Det nya konceptet bygger på JLT:s 
styrkeposition inom ruggade datorer och fyller kundbehov som identifierats inom branscher som 
lager/logistik, transport, entreprenad och räddningsfordon.  
 
Vi har kommit långt med det nödvändiga förändringsarbetet och vi ser de första resultaten i form av 
ökad marginal och förbättrad leveransprecision i slutet av 2011. Vi har nu effektiva verktyg och en 
funktionsenlig organisation på plats. Vi kommer fortsätta arbetet med att förstärka partnernätverket 
och effektivisera produktionen, och ser också fram emot att fullt ut kunna dra nytta gjorda 
investeringar. JLT står nu bättre rustad för att möta konjunktursvängningar och har 
förutsättningarna för att skapa en beständig lönsamhet och tillväxt. 

 
 
Per Holmberg 
VD JLT Mobile Computers 
 
 
Koncernens omsättning och resultat för helåret 2011 
För helåret 2011 redovisar koncernen en omsättning på 125,1 MSEK (108,6). Bruttovinsten uppgick 
till 26,1 MSEK (21,8) och bruttomarginalen till 20,9 procent (20,1). 
 
Rörelsens omkostnader var 23,3 MSEK (23,1) av detta svarade personalkostnader för 13,6 MSEK 
(13,6) och övriga kostnader för 9,7 MSEK (9,5). EBITDA för året uppgick till 2,9 MSEK  
(-1,3). 
 
Avskrivningar under året var 1,1 MSEK (5,8). Under året har 0,9 MSEK (-) utvecklingsutgifter 
avseende utveckling av jFlex datorn aktiverats.  
 
Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,7 MSEK (-7,1) 
 
Finansnettot var negativt och uppgick till -0,6 MSEK (-0,6) vilket gav ett resultat före skatt på 1,1 
MSEK (-7,7). 
 
Utnyttjande av underskottsavdrag medför att ingen skatt utgår för året vilket medför ett resultat efter 
skatt på 1,1 MSEK (-7,0). 
  
Orderingången under året har uppgått till 123,6 MSEK (117,1) och orderstocken var vid periodens 
slut 12,0 MSEK (13,5).  
 
 
Kommentarer till resultatet för 2011 
Utveckling av jFlex, den första produkten i Flexible-Fixed konceptet 
slutfördes under året och produkten lanserades i augusti. Externa 
utvecklingsutgifter har aktiverats med 0,9 MSEK. 
 
Strategin för att öka försäljningen har varit att förstärka 
partnernätverket och säljorganisationen med fokus på 
Europamarknaden, vilket medförde en ökning av försäljningen i 
Europa med 42 procent under året.  
 
Omsättningen i USA 2011 bygger på en mer diversifierad kundbas 
än föregående år, men minskade totalt med 12 procent under året. 
Under 2010, dominerades försäljningen på USA marknaden av en 
enskild större affär på 35 MSEK. Under 2011 har den löpande 
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försäljningen i USA ökat men inte fullt kompenserat för föregående års dominerande order.  
 
Ökning av övriga kostnader i Organisations- och FoU-kostnader under året är hänförligt till 
utveckling av jFlex datorn. 
 
 
 
 

Resultaträkning, MSEK 2011
Kv 4

2010
Kv 4

2011
Helår

2010
Helår

Kv 1/11
 -

Kv 4/11
 
Nettoomsättning 48,1 45,7 125,1 108,6 125,1

Bruttovinst 9,9 7,7 26,1 21,8 26,1
- Bruttomarginal 20,7% 16,9% 20,9% 20,1% 20,9%

Försäljnings- och Marknadskostnader -1,5 -1,4 -5,6 -7,1 -5,6

Organisations- och FoU-kostnad -4,0 -4,8 -17,7 -16,0 -17,7
- varav personal -2,6 -2,9 -9,6 -9,2 -9,6
- varav övriga kostnader -1,5 -1,9 -9,0 -6,8 -9,0
- varav aktivierade utvecklingsutgif ter (FoU) 0,1 0,0 0,9 0,0 0,9

EBITDA 4,4 1,5 2,9 -1,3 2,9
- EBITDA marginal 9,2% 3,3% 2,3% -1,2% 2,3%

Avskrivningar -0,3 -3,8 -1,1 -5,8 -1,1
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar -0,3 -0,5 -1,1 -0,8 -0,5
- Aktiverade utvecklingsutgifter 0,0 0,0 0,0 -1,4 2,2
- Goodwill 0,0 -3,3 0,0 -3,6 -3,6

Rörelseresultat 4,2 -2,3 1,7 -7,1 1,7
- Rörelsemarginal 8,6% -5,1% 1,4% -6,5% 1,4%  
 
 
Fjärde kvartalet 2011 
För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 48,1 MSEK (45,7) till bruttomarginalen 20,7 
procent (16,9) vilket medförde en bruttovinst på 9,9 MSEK (7,7).   
 
Verksamhetens omkostnader minskade till 5,5 MSEK (6,2). EBITDA var 4,4 MSEK (1,5). 
 
Avskrivningar uppgick till 0,3 MSEK (3,8) och rörelseresultatet var 4,2 MSEK (-2,3). 
 
Orderingången i kvartalet var 18,5 MSEK (20,8) 
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Verksamheten 2011 
Året karaktäriserades av arbetet med att förstärka JLT:s nätverk av försäljningspartners samt att 
reducera kostnader och effektivisera produktionen för att förstärka marginalen som pressats hårt av 
den låga dollarn. JLT förstärkte sin position på marknaden genom att lansera ett nytt koncept och 
nya produkter inom området ”Flexible-Fixed”, flexibla datorlösningar för fordonsbruk. 
 
Händelser under 2011 

• Kontrakt tecknades med Apoorva IT Solutions i Hyderabad, Indien. Kontraktet markerar 
första steget för JLT in på den Indiska marknaden.  

• JLT1214S lanserades – en stryktålig och kostnadseffektiv fordonsdator med högtalare, 
mobilt bredband och GPS för transportsegmentet och andra fordonsbaserade 
användningsområden. 

• Ett nytt produktkoncept kallat Flexible-Fixed lanserades. Med Flexible-Fixed tar JLT fasta 
på trenden mot flexibla fordonsdatorer och kombinerar styrkorna hos en stryktålig 
fastmonterad dator och en flexibel handhållen dator. jFlex; den första datorn inom Flexible-
Fixed lanserades och är resultatet av en nära dialog med kunder i både Europa och USA. 

• Två större affärer med ett totalt värde av 21 MSEK och leveranser under 2011 togs inom 
segmenten Transport och Logistik. 

• JLT:s garantiavtal utökades från ett till tre år, ett steg i en pågående kvalitetssatsning.  
• Arbetet med att sänka tillverkningskostnaderna och därmed förbättra bruttomarginalen 

började successivt ge effekt.  
• Det engelska bolaget – JLT Mobile Computers Ltd omstrukturerades till ett renodlat 

säljbolag där all administration och service hanteras från Sverige. 

 
Finansiell ställning och kassaflöde 
Nettolåneskulden förbättrades under året till -4,4 MSEK (4,4), en finansiell förstärkning med 8,8 
MSEK. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 3,5 MSEK och outnyttjad 
checkräkning var 10,0 MSEK. Soliditeten uppgick till 59 procent (51) och det egna kapitalet var 33,1 
MSEK (32,0). 
 
 
Moderbolaget 
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick 
till -0,5 MSEK (-0,9). Inga räntebärande skulder föreligger. 
 
 
Koncernens skattesituation 
Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid årets slut till 30,3 MSEK att utnyttjas mot framtida 
vinster. 6,2 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten skattefordran. 
 
 
Redovisningsprinciper 
Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om 
delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste 
årsredovisningen. 
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Utdelning 
Styrelsen rekommenderar årsstämman att besluta att ingen utdelning (0,0) för verksamhetsåret 
2011 utgår.  
 
 
 
Utsikter för 2012 
Utökat partnernätverk bedöms ge en fortsatt positiv försäljningsutveckling i Europa och 
sammantaget är förutsättningarna goda för en tillväxttakt överstigande marknaden som helhet. 
 
Bedömningen för helåret påverkas av osäker konjunkturutveckling i Europa, framförallt på JLT.s 
marknader i södra Europa. Vi räknar med en stabilare konjunktur i USA vilket bedöms väga upp en 
avmattning i Europa.   
 
Ökad fokusering av produktutbudet liksom fortsatt effektivisering i produktion ger en positiv effekt 
på bruttomarginalen. 
 
Utvecklingen av växelkurser för Euro och USD gentemot den svenska kronan påverkar 
bruttomarginalen. Priskompensation på JLT:s huvudmarknader är svårt att genomföra. 
 
 
 
Aktien 
Totalt har 5,0 miljoner aktier (4,1) omsatts under året vilket motsvarar 19 procent av det totala 
antalet aktier.  
 
Aktien noterades i 1,64 SEK vid årets början och sista avslut gjordes till 0,91 SEK.  
 
JLT-aktien är noterad på First North med E. Öhman J:or Fondkommission som certified advisor. 
 
 
Årsstämma 
Årsstämma hålls onsdagen den 9 maj kl. 16:00 på Fyra Krogar i Växjö. 
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Rapporteringstillfällen för 2012 
Delårsrapport för januari-mars 2012   9 maj   2012 
Delårsrapport för januari-juni 2012             15 augusti  2012 
Delårsrapport för januari-september 2012 1 november  2012 
Bokslutskommuniké för år 2012     8 februari   2013 
 
 

Växjö den 7 februari 2012 
 

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
För ytterligare information:   
Per Holmberg VD  0470 - 53 03 00  
Stefan Käck vVD / CFO 0735 - 31 00 57  
www.jltmobile.com 
 
 
 
 
 
 
 

Om JLT Mobile Computers  
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för de tuffaste 
miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionella 
användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, 
vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – funktioner som krävs för 
användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, 
militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa 
och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 125 Mkr och har ca 20 
anställda i Sverige.. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i 
Växjö.  Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North 
under symbolen JLT med E. Öhman J:or Fondkommission som certified advisor. För mer 
info, se www.jltmobile.com 
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Resultaträkning,  MSEK 
2011
Kv 4

2010
Kv 4

2011
Helår

2010
Helår

2010
Helår

Summa rörelsens intäkter 48,1 45,7 125,1 108,6 108,6

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -38,2 -38,0 -98,9 -86,7 -86,7
Övriga externa kostnader -1,9 -2,9 -9,7 -9,5 -9,5
Personalkostnader -3,6 -3,3 -13,6 -13,6 -13,6

Avskrivningar -0,3 -3,8 -1,1 -5,8 -5,8

Andelar i intresseföretags resultat

Rörelseresultat  4,2 -2,3 1,7 -7,1 -7,1
Finansnetto -0,4 0,0 -0,6 -0,6 -0,6
Resultat efter finansiella poster 3,7 -2,3 1,1 -7,7 -7,7
Skatt -0,4 -0,8 0,0 0,7 0,7
Periodens resultat 3,3 -3,1 1,1 -7,0 -7,0
Resultat per aktie  (kronor) 0,12 -0,12 0,04 -0,26 -0,26
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,12 -0,11 0,04 -0,25 -0,25

Balansräkning,  MSEK
2011

31 Dec
2010

31 Dec
2010

31 Dec

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1,1 3,8 0,4
Materiella anläggningstillgångar  1,4 2,5 2,0
Finansiella anläggningstillgångar 7,0 7,8 7,0

Summa anläggningstillgångar 9,5 14,0 9,4

Varulager 6,8 7,0 6,4
Kortfristiga fordringar** 36,2 43,8 46,7
Likvida medel    3,5 1,4 0,4

Summa omsättningstillgångar 46,5 52,2 53,5

Summa tillgångar  55,9 66,2 62,9

Eget kapital, avsättningar och skulder

Bundet eget kapital 28,2 28,9 28,3
Ansamlat resultat 4,8 6,6 3,7

Summa eget kapital 33,1 35,4 32,0
Långfristiga skulder   - 5,1 -
Kortfristiga skulder 22,9 25,7 30,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  55,9 66,2 62,9

* Matematisk avrundning 
** Varav 9,0 MSEK (15,6) avser leverantörsförskott för f inansiering av produktionslager

Koncernens räkenskaper*
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Kassaflödesanalys,  MSEK
2009
Helår

2011
Helår

2010
Helår

2010
Helår

-5,5 2,0 -1,8 -1,8

Förändring av rörelsekapital 3,4 11,6 -1,6 -3,1
Löpande verksamheten -2,1 13,5 -3,4 -4,9
Investeringsverksamheten -0,5 -0,9 -1,1 -1,2
Finansieringsverksamheten 0,0 -9,5 5,0 5,6
Årets kassaflöde -2,6 3,1 0,5 -0,5

Likvida medel -2,3 3,5 1,4 0,4

Nettolåneskuld* -4,4 2,8 4,4

Förändring av eget kapital, (MSEK)
2011

31 Dec
2010

31 Dec
2010

31 Dec

Ingående eget kapital  32,0 38,8 38,8

Periodens resultat  1,1 -3,9 -7,0
Omräkningsdifferens -0,1 0,6 0,2
Belopp vid periodens utgång 33,1 35,4 32,0

Nyckeltal 
2011
Kv 4

2010
Kv 4

2010
Helår

EBITDA marginal  % 2,3 -1,2 -1,2
Rörelsemarginal  %  1,4 -7,6 -6,5
Vinstmarginal  % 0,9 -8,5 -7,1

Sysselsatt kapital  MSEK 33,1 40,5 32,0
Avkastning på sysselsatt kapital  % 4 -14 -17
Eget kapital  MSEK 33,1 35,4 32,0
Avkastning på eget kapital  % 3 -12 -17
Nettolåneskuld *  MSEK -4,4 2,8 4,4
Skuldsättningsgrad  ggr 0 0 0
Soliditet  % 59 53 51

Resultat per aktie  kronor 0,04 -0,14 -0,26
Eget kapital per aktie  kronor 1,23 1,31 1,19
Nettolåneskuld per aktie*  kronor -0,16 0,10 -0,05

Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor 0,91 2,02 1,64

Antal utestående aktier  .000 st 26 952 26 952 26 952

 .000 st 27 952 27 712 26 952

* Negativt värde = nettokassa

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

Antal utestående aktier efter full 
utspädning

 


