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JLT PÅ 60 seK...
VIsIoN
JLT möjliggör för företag att på ett tillförlitligt sätt hantera 
affärskritisk information i tuffa miljöer. 

 
AffärsIdé 
JLT utvecklar stryktåliga mobila datorer för krävande 
miljöer till kunder som har höga krav på driftsäkerhet 
och prestanda. Tillsammans med partners erbjuder JLT 
marknadsledande lösningar till användare över hela 
världen inom områden såsom lager och logistik, gruvdrift, 
jordbruk, entreprenad, skog, transport och försvar. 
 
HIsTorIA 
JLT grundades 1994 av Jan Olofsson. Företaget nådde 
snabbt en ledande position som leverantör av mobila 
datorer till den svenska skogsindustrin. År 2002 ägde 
ett omvänt förvärv rum av det börsnoterade företaget 
Gandalf AB och JLT blev därmed börsnoterat. JLT 
etablerade sig på den amerikanska marknaden och 
under 2003-2005 skedde en snabb tillväxt i USA 
som blev den dominerande marknaden. Genom en 
strukturell förändring i USA ges DAP Technologies 
exklusiva rättigheter att sälja JLT:s produkter under eget 
varumärke på den nordamerikanska marknaden. JLT:s 
försäljningsorganisation i Europa utökades under 2008 
och ett försäljningsbolag i Storbritannien förvärvades. 
Nuvarande VD Per Holmberg tillträdde under 2009. JLT:s 
nya partnerprogram lanserades 2010 och företaget har 
sedan dess kompletterat sitt erbjudande med nya flexibla 
fordonsdatorer, serviceavtal med garanterad servicenivå 
och reparationstid, samt ett urval av professionella 
tjänster. År 2014 stärkte JLT sin position på den viktiga 
USA-marknaden genom att starta ett eget helägt 
amerikanskt dotterbolag och ta över verksamheten 
av JLT:s produkter i USA från sin amerikanska 
försäljningspartner DAP Technologies.  
 
MArkNAd
JLT:s datorer är utvecklade för professionella användare 
och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fukt, 
damm, vibrationer, elektromagnetiskafält eller extrema 
temperaturer, vilket krävs för användning inom områden 
som transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, 
automation samt militär och räddningsfordon. JLT agerar 
globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA. 

 
koNkurrENsfördELAr
JLT har över 50 års kombinerad erfarenhet av att 
utveckla stryktåliga datorer och har sedan starten 
levererat över 90 000 datorer. Datorerna är byggda 
från grunden för att klara tuffa miljöer och använder 
den senaste men välbeprövade tekniken. Marknad, 
utveckling och service är samlat under ett tak för att 

snabbt kunna möta kundernas behov och produktionen 
utförs av ledande svenska underleverantörer som 
håller kvalitet av världsklass. JLT:s produkter säljs via 
ett världsomspännande partnernätverk för att möta 
kundernas behov av kompletta lösningar och lokal 
support.  

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

 
orgANIsATIoN
JLT-koncernen består av moderbolaget JLT Mobile 
Computers AB och det helägda dotterbolagen JLT Mobile 
Computers Sweden AB och JLT Mobile Computers Inc 
i USA. På huvudkontoret i Växjö arbetar 12 personer 
inom utveckling, marknad, service, produktion och 
företagsledning. I det amerikanska kontoret i Tempe 
Arizona arbetar 12 personer med försäljning, service och 
kundspecifik produktion. Ett försäljningskontor finns 
också i Stockholm.  

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

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

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

 
AkTIEN
JLT-aktien handlas sedan 2006 på Nasdaq OMX First 
North under namnet JLT. Antalet aktier uppgick vid årets 
slut till 26 952 000 stycken med ett kvotvärde på 1 krona. 
Vid utgången av 2014 uppgick JLT:s börsvärde till 49 
miljoner kronor, baserat på årets sista avslut. 
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2014 
i KorTHeT
• Rörelseresultat 6,0 MSEK (1,2)
 
• Omsättning 71,7 MSEK (60,5)
 
• Bruttomarginal 36,0 procent (32,0)

• Resultat efter skatt 4,4 MSEK (0,9)
 
• Utdelning för 2014 föreslås med 0,07 kronor per 
aktie (0,05) 
 
• JLT etablerar sig i USA

JLT har under året nått viktiga milstolpar i arbetet med att 
skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt. Omsättningen 
ökade med 19 procent, bruttomarginal stärktes ytterligare 
och rörelseresultatet ökade 5-falt jämfört med året innan.
 
JLT skall ta en ledande position i det övre segmentet som 
inkluderar ”heavy-duty” tillämpningar såsom gruv- och 
entreprenadmaskiner, skogs- och lantbruksutrustning, och 
logistik tillämpningar såsom lager, hamnar och transport. 
Under året lanserade JLT VERSO+ 10 och JLT1214N som 
båda förstärker JLT:s erbjudande i detta segment. JLT har 
också expanderat sitt nätverk av försäljningspartners för 
att öka närvaron.
 
I december etablerade JLT helägda dotterbolaget JLT 
Mobile Computers Inc. i Arizona USA.  
 
 
 
 

Från att under lång tid haft en nära samarbetspartner 
som sålt JLT:s produkter under eget varumärke på 
nordamerikanska marknaden är USA-verksamheten 
nu en integrerad del av JLT vilket innebär ökad 
försäljningsmarginal, tillkommande försäljning av tillbehör 
och service och att JLT är direkt närvarande på den viktiga 
amerikanska marknaden som 2014 stod för nästan hälften 
av JLT:s totala försäljning. 
 
 
Händelser under 2014
 
• JLT Mobile Computers stärker sin position i USA med 
helägt dotterbolag
 
• JLT firar 20 år som ledande leverantör av stryktåliga 
datorer och leverera sin 90 000:e dator
 
• JLT vinner prestigeaffär om 70 datorer till en av Polens 
största hamnar
 
• JLT förstärker sitt erbjudande med två nya 
produktlanseringar
 
• JLT fortsätter expandera sitt nätverk av 
försäljningspartners
 
• Fortsatt arbete att strömlinjeforma verksamheten 
resulterade i förstärkt bruttomarginal

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning, MSEK 71,7 60,5 68,8 125,1 108,6

Bruttomarginal, % 36,0 32,0 27,1 20,9 20,1

Omsättning per anställd, MSEK 6,4 4,2 3,6 6,8 5,2

Tillväxt, % 18,6 - 12,0 - 45,0 15,2 39,1

Resultat före skatt, MSEK 6,2 1,1 - 3,2 1,1 - 7,7

Rörelsemarginal, % 8,4 1,9 - 4,0 1,4 - 6,5

Vinstmarginal, % 8,6 1,8 - 4,7 0,9 - 7,1

Avkastning på sysselsatt kapital, % 19,5 3,7 - 10,3 3,4 - 21,8

Resultat per aktie, kr 0,16 0,03 - 0,12 0,04 - 0,26

Kassaflöde per aktie exkl. utdelning, kr 0,54 0,00 - 0,10 0,00 - 0,01

Soliditet 67 72 70 59 51

Soliditet 72 70 59 51 71
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JLT deltog under 2014 i uppgraderingen av kommunikations-
systemet vid Baltic Container Terminal Gdynia, (BCT), en av de 
största containerterminalerna i hela den baltiska regionen. 
 
Transporthamnar mäter sin verksamhet med avseende på 
operativ tid och på hur effektivt man kan flytta containrar från 
skepp till land och vidare till slutdestinationen. Infrastrukturen 
för kommunikation är avgörande för att kunna erbjuda 
kunder tjänster med god kvalitet, och den är beroende av 
tillförlitligheten av den teknik som väljs. En hamn är en av de 
besvärligaste miljöer som finns för elektronisk utrustning och 
trådlösa nätverk.
 
I samarbete med huvudentreprenören och JLT:s affärspartner, 
Autepra, presenterade JLT till BCT sin stryktåliga mobila da-
tor VERSO 12 tillsammans med sitt stryktåliga modem jLink. 
Projektet var EU-finansierat och som för alla EU anbud, var 
projektkraven mycket tydliga beträffande den implementerade 
utrustningens konfiguration och prestanda, krav som VERSO 12 
datorerna uppfyllde och ofta överträffade.  

JLT:s produkter valdes tack vare dess kompakta utförande i kombination 
med höga prestanda och en exceptionellt läsbar display, samt att kunden 
förväntar sig ett långsiktigt skydd för sin investering.

JLT:s dATorEr HÅLLer ConTAinrAr i gÅng 
i en Av BALTiKUMs MesT AKTivA HAMnAr.
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Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers AB

Vd HAr ordeT
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Året 2014 fyllde JLT 20 år som ledande leverantör 
av stryktåliga datorer. Under verksamhetsåret har 
JLT utvecklat verksamheten och med draghjälp 
av dollarn syns detta i resultaten. Jämfört 
med året innan ökade omsättningen med 19 
procent, bruttomarginal stärktes ytterligare och 
rörelseresultatet ökade 5-falt. 
 
cIrkELN är sLuTEN
Redan 1999, fem år efter att JLT startades, etablerade 
sig JLT med försäljningskontor på den amerikanska 
marknaden. JLT vann ett antal stora kunder och 
växte kraftigt under nästkommande sex år. Företaget 
uppmärksammades i affärsvärlden både hemma i 
Sverige och i USA. Bland annat blev man utsedd till årets 
IT utmanare av Veckans Affärer och namngiven på listor 
över snabbast växande privatägda bolag i Amerika av 
prestigefyllda affärstidningar som Deloitte Technology 
500, Red Herring 100 och Inc. 500. Den amerikanska 
marknaden växte till att bli den i särklass största 
marknaden för JLT.  

Året 2007 inleddes att partnerskap med vad som senare 
skulle bli DAP Technologies, där DAP gavs exklusiva 
rättigheter att sälja JLT:s produkter under eget varumärke 
på den nordamerikanska marknaden. Samtidigt 
fokuserade JLT på att expandera sitt försäljningsnätverk 
i Europa. USA fortsätter att vara en strategiskt viktig 
marknad och under 2014 stod den för nästan hälften av 
JLT:s totala omsättning. Det var därför en viktig milstolpe 
som nåddes när JLT i december slog upp dörrarna för en 
egen verksamhet i USA genom att ta över försäljnings-, 
service- och produktionsverksamheten i Nordamerika 
från sin amerikanska försäljningspartner till sitt nystartade 
helägda dotterbolag i Arizona, JLT Mobile Computers 
Inc. USA-verksamheten är nu en integrerad del av JLT 
vilket innebär att utöver ökad försäljningsmarginal och 
tillkommande försäljning av tillbehör och service är JLT 
direkt närvarande på den amerikanska marknaden med 
större möjligheter att aktivt driva en expansion. 
 
JLT LEdANdE I ”HIgH-ENd” 
 JLT:s mål är att ta en ledande position i det övre segmentet 
på marknaden för stryktåliga datorer. För kunderna i detta 
segment är stryktålighet, tillförlitlighet och prestanda 
avgörande. Stryktålighet för att datorerna utsätts för 
temperaturväxlingar, fukt, damm, skakningar, starkt 
solljus, oregelbunden strömtillförsel, etc. Tillförlitlighet för 
att ett oplanerat driftstopp har stor påverkan på kundens 
verksamhet och snabbt medför höga omkostnader. 
Och prestanda för att datorn används för krävande 
applikationer som ofta körs samtidigt, t ex video och 
annan datainsamling, lagerhanteringssystem och 
säkerhetsprogramvara.
 

Kunder med dessa krävande behov finns inom områden 
såsom lager och logistik, gruvor och entreprenad, 
skog- och lantbruk, hamnar och marina applikationer. 
Datorerna monteras till exempel i: gruvmaskiner för 
att samla in, analysera och visualisera data till föraren; 
entreprenadmaskiner för att guida byggen av vägar; 
skogsmaskiner för att i realtid informera föraren om 
timmerkvalitet; skördare för att väga skörd; lagertruckar 
för att ge föraren hämtningsinstruktioner; hamnkranar för 
att spåra positionen av containrar. Listan är oändlig, men 
gemensamt är förväntan att JLT:s datorer skall fungera 
under alla förhållanden. 
 
I det övre segmentet har JLT:s produkterbjudande tydliga 
konkurrensfördelar. JLT:s datorer är egenutvecklade och 
byggda från grunden för att användas i tuffa miljöer.  
Detta är, och har alltid varit, JLT:s kärnkompetens. 
Dessutom kan JLT med egenutveckling, teknisk service 
och produktionskapacitet i huset kundanpassa sitt 
erbjudande på ett kostnadseffektivt sätt, och därmed 
erbjuda unika kundfördelar. 
 
försTärkEr posITIoNEN  
I HIgH-ENd
Under året lanserade JLT två nya produkter, båda riktade 
mot kunder som har stora krav på tillförlitlighet, prestanda 
och stryktålighet. 
 
Med VERSO+ 10 datorn lanserar JLT en ny klass 
stryktåliga fordonsdatorer. Den nya datorn kombinerar 
ledande prestanda och stryktålighet i branschens 
minsta formfaktor, vilket gör den speciellt lämplig för 
installationer i trånga kabiner eller andra små utrymmen. 
Med snabbmonteringsfunktionen QuickLock kan datorn 
lätt anslutas till och tas ut ur ett fordon för att underlätta 
service, flyttas mellan fordon eller förebygga stöld genom 
att man tar ut den vid slutet av arbetsdagen. VERSO+ 
10 datorn har samma höga tillförliglithet som resten av 
VERSO-serien när den används i tuffa miljöer.
 
JLT introducerade också sin nästa generation logistikdator, 
JLT1214N. Den nya JLT1214N-datorn har högre 
prestanda och bättre total ägandekostnad än tidigare 
generationer, och adresserar kraven från kunder inom 
många logistiktillämpningar, allt från lagerhållning och 
livsmedelsdistribution till frys-lager och cross-docking.
 
Utöver kärnerbjudandet av stryktålig dator, fortsätter 
JLT att komplettera sitt erbjudande med service och 
tillbehör för att på så sätt höja kundvärdet, skapa en 
konkurrensfördel och samtidigt öka innehållet i affärerna. 
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JLT säljer sina produkter till slutkund via ett nätverk av 
auktoriserade återförsäljare och system-integratörer som bygger 
kompletta lösningar till slutanvändare baserat på JLT:s datorer. JLT 
jobbar kontinuerligt på att förädla och förstärka denna kanal till 
slutkund genom utbildning, utökat systemstöd, och rekrytering av 
nya partners.  
 
Detta är en viktig del i att nå nya kunder inom det 
övre marknadssegmentet. Under 2014 lades flera nya 
försäljningspartners till nätverket, varav vissa partners bygger ett 
unikt kunderbjudande baserat på JLT:s produkter.  
 
ARBETET fORTSäTTER MEd fOKUS på 
LöNsAM TILLVäxT
Med nya produkter, satsningarna på partnernätverket och 
nyetableringen i USA har JLT tagit viktiga steg i rätt riktning och 
skapat förutsättningarna för en fortsatt lönsam tillväxt. Under 

2015 fortgår arbetet med att stärka JLT:s position i det övre 
marknadssegmentet där JLT har tydliga konkurrensfördelar. Nya 
och befintliga kunder kommer att bearbetas inom områden såsom 
gruvor, skog, logistik och hamnar där prestanda och stryktålighet 
är avgörande. Säljkanalen kommer förstärkas ytterligare och 
JLT:s erbjudande och kundvärde kommer att vidareutvecklas 
och kompletteras. Nya produkter speciellt utvecklade för de nya 
målsegmenten kommer också att introduceras under året.

Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers AB

THE JLT VErso series 
• High performance – Intel® Core™ processors
• Leading wireless connectivity
• Compact to fit in tight spaces

1994 - 2014

JLT
 Mobile Computers

TH
Anniversary
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AKTIEN 
 
JLT-aktien handlas sedan 2006 på First North med 
Remium Nordic AB som certified advisor. Remium är även 
likviditetsgarant med syfte att främja likviditeten i bolagets 
aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurser 
i handeln. 

Årets högsta kurs vid stängning var 2,27 kronor i december 
och det lägsta i februari till kursen 1,73 kronor. Avslutande 
stängningskurs för 2014 var 1,80 kronor. 

Under 2014 har 14 484 tusen aktier (13 116) omsatts 
motsvarande 54 procent (49) av totalt antal aktier. Antalet 
aktier uppgår till 26.952.000 st. med kvotvärde på 1 krona.

Utestående optioner uppgår till 1 000 000 stycken, 
optionerna förfaller till inlösen i juni 2016 till en lösenkurs 
på 1,80 kronor.

Vid utgången av 2014 uppgick JLT:s börsvärde till 48,5 
(51,2) miljoner kronor, baserat på årets sista avslut. 

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för 
verksamhetsåret 2014 lämnas med 0,07 kronor 
per aktie (0,05). 

Större aktieägare

 
Aktieägare Antal ägarandel
Jan Olof Olofsson m familj   8 774 866 32,56%

AB Persson Invest     3 084 684 11,45%

Försäkringsbolaget,  

Avanza Pension 2 501 675 9,28%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 655 834 2,43%

SEB Life(Ireland) ASS CO Ltd 495 568 1,84%

Bo-Göran Kling 404 748 1,50% 

Marknadsanpassning SE

Ahlstedt AB 360 953 1,34%

Betpress Aktiebolag 350 000 1,30% 

Bill Lindwall 300 000 1,11%

Larne Wallisson 300 000 1,11% 

Ynge Nelson 261 310 0,97%

Ola Blomberg m familj  234 500 0,87%

Lantzio Aktiebolag  232 087 0,86% 

JRS Asset Management AB  222 000 0,82% 

Spiltan Aktiefond Småland  214 500 0,80% 

Andreas Gustafsson 211 006 0,78% 

Per Holmberg  201 152 0,75%

Stein-Åge Bang Pedersen 180 000 0,67%

Jerry Fredriksson 170 000 0,63%

Håkan Roos 116 766 0,43%

Ahlen Leadership AB 114 400 0,42%

Övriga aktieägare 7 565 951 28,07%
Total 26 952 000 100,00%

Utställda optioner   1 000 000
Antal aktier efter maximal utspädning   27 952 000

AktIens utveCkLIng 2014

Jan Feb Mar Maj Jun Aug Sep Okt Dec
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FEMÅRSöVERSIKT
 
Resultaträkning
Sammandrag 2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning MSEK  71,7 60,5 68,8 125,1 108,6
Bruttomarginal % 36,0 32,0 27,1 20,9 20,1 
Rörelseresultat MSEK  6,0 1,2 - 2,8 1,7 - 7,1
Resultat efter finansiella poster MSEK  6,2 1,1 - 3,2 1,1 - 7,7
Årets resultat MSEK  4,4 0,9 - 3,1 1,1 - 7,0

Marginalmått 
Rörelsemarginal %  8,4 1,9 - 4,0 1,4 - 6,5
Vinstmarginal %  8,6 1,8 - 4,7 0,9 - 7,1

Kapital, Avkastning och soliditet
Balansomslutning MSEK  49,9 42,1 42,4 56,1 62,9
Sysselsatt kapital MSEK  33,3 30,2 29,7 33,1 32,0
Avkastning på sysselsatt kapital %  19,5 3,7 - 10,3 3,4 - 21,8
Eget kapital MSEK  33,3 30,2 29,7 33,1 32,0
Avkastning på eget kapital %  13,7 2,9 - 10,0 3,4 - 19,8
Nettolåneskuld MSEK  - 20,5 - 6,2 - 9,2 - 4,4 - 5,2
Skuldsättningsgrad ggr  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Soliditet %  67 72 70 59 51

Aktiedata 
Resultat per aktie SEK  0,16 0,03 - 0,12 0,04 - 0,26
Eget kapital per aktie SEK  1,24 1,12 1,10 1,23 1,19
Nettolåneskuld per aktie SEK  - 0,76 - 0,23 - 0,34 - 0,16 0,19
Utdelning per aktie SEK  0,07 0,05 0,00 0,00 0,00
Börskurs (årets sista avslut) SEK  1,80 1,90 0,90 0,91 1,64
Antal utestående aktier* 000 st  26 952 26 952 26 952 26 952 26 952
Medelantal aktier* 000 st  26 952 26 952 26 952 26 952 26 952

Övrigt
Medelantal anställda st  11,2 14,4 18,9 18,5 21,0
      
Anställda
Omättning per anställd MSEK 6,4 4,2 3,6 6,8 5,2
Resultat per anställd MSEK 0,4 0,1 - 0,2 0,1 - 0,3

*Uställda optioner uppgår till 1 000 000

 

dEfINITIoNEr
Rörelsemarginal   Rörelseresultat i förhållande till fakturerad försäljning.

Vinstmarginal  Resultat efter finansnetto i förhållande till fakturerad försäljning.

Sysselsatt kapital  Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder.

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

Avkastning på eget kapital  Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Nettolåneskuld  Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar.

 Ett negativt värde   motsvarar en nettokassa. 

Skuldsättningsgrad  Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

Soliditet  Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Resultat per aktie  Årets resultat dividerat med medelantal aktier.



11JLT Mobile Computers

Styrelsen och verkställande direktören för JLT Mobile 
Computers AB(publ), med organisationsnummer 
556239-4071, lämnar härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 till 
2014-12-31.
Denna årsredovisning och koncernredovisning har 
den 13 mars godkänts av styrelsen och verkställande 
direktören för publicering och kommer att föreläggas 
årsstämman den 6 maj för fastställande.

KONCERNSTRUKTUR OCH VERKSAMHET
JLT Mobile Computers AB är moderbolag i en koncern. 
Koncernen är genom sina helägda dotterbolag, JLT Mobile 
Computers Sweden AB samt JLT Mobile Computers UK 
Ltd verksam inom området miljötåliga mobila datorer. 
Under året har dotterbolaget JLT Mobile Computers Inc 
etablerats i USA genom ett inkråmsförvärv av den tidigare 
återförsäljaren på den amerikanska marknaden. JLT Mobile 
Computers Inc har hemvist i Tempe AZ och förvärvet 
genomfördes den 21 november 2014.

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av 
tillförlitliga mobila datorer för krävande miljöer. Datorerna 
av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för 
professionella användare och kännetecknas av mycket 
hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, 
elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – 
funktioner som krävs för användning inom områden såsom 
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, 
militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via 
försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har 
levererat över 90 000 datorer.

Huvudkontoret med utveckling, service och administration 
ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994 och är noterat på 
NASDAQ First North. 

konCernens fInAnsIeLLA utveCkLIng
För helåret 2014 redovisar koncernen en omsättning på 
71,7 MSEK (60,5). Bruttovinsten uppgick till 25,8 MSEK 
(19,3) och bruttomarginalen till 36,0 procent (32,0). 
 
Rörelsens omkostnader var 19,4 MSEK (16,9) av detta 
svarade personalkostnader för 12,6 MSEK (12,0). övriga 
kostnader var 6,8 MSEK (4,9). EBITDA för året uppgick till 
6,4 MSEK (2,4).

Avskrivningar under året var 0,3 MSEK (1,3). 
Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,0 MSEK (1,2)

Finansnettot uppgick till 0,2 MSEK (0,0) vilket gav ett 
resultat före skatt på 6,2 MSEK (1,1).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,8 MSEK (0,2) 
belastar resultatet men har ingen kassaflödespåverkan 
och Resultat efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (0,9). 

Orderingången under året har uppgått till 70,6 MSEK (65,2) 
och orderstocken var vid periodens slut 5,2 MSEK (6,3). 
 

kommentArer tILL resuLtAtet FöR 2014
Koncernens omsättning ökade 19 procent från 
föregående år och orderingången ökade med 8 procent. 
Bruttomarginalen har en fortsatt ökande trend och är en 
effekt av effektiviseringar i produktion samt bidragande 
valutaeffekter under fjärde kvartalet.

USA verksamheten är konsoliderad i koncernen från och 
med fjärde kvartalet.

Resultaträkning, MSEK  2014 2013
Nettoomsättning 71,7 60,5
Bruttovinst 25,8 19,3
Bruttomarginal 36,0% 32,0%
Försäljnings- och Marknadskostnader -7,1 -5,9
Organisations- och foU-kostnad - 12,3 - 9,8
Omstruktureringskostnader 0,0 - 1,2
EBITdA 6,4 2,4
EBITDA marginal 8,9% 4,0%
Avskrivningar - 0,3 -1,3
Varav:  
Materiella anläggningstillgångar -0,3 -0,7
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,0 - 0,6
Goodwill 0,0 0,0
Rörelseresultat 6,0 1,2
Rörelsemarginal 8,4% 1,9%

 
VERKSAMHETEN 2014
JLT firade under året 20-årsjubileum genom att leverera 
sin 90 000:e dator med ett speciellt utökat 20-årigt 
serviceavtal. Efter att ha börjat med att erbjuda 
kundspecifika elektroniklösningar för skogsindustrin i 
Småland är JLT idag en av Sveriges största PC-tillverkare 
genom tiderna och en pionjär inom branschen stryktåliga 
datorer. JLT säljer sina produkter till kunder inom områden 
såsom lager, transport, hamnar, gruvor, jordbruk och skog 
över hela världen.  

I slutet av verksamhetsåret 2014 genomförde JLT ett 
strategiskt övertagande av en verksamhet i USA för att 
stärka sin position på denna viktiga marknad. JLT gjorde 
sin entré på den amerikanska marknaden redan 1999 
med eget dotterbolag och företaget åtnjöt en kraftig 
tillväxt i USA fram till 2005 då omsättningen var som 
högst och den amerikanska marknaden stod för över 80 
% av totala försäljningen. Sedan 2007 har JLT varit s.k. 
Original Design Manufacturer (ODM) till sin amerikanska 
försäljningspartner som på exklusiv basis sålt JLT:s 
fordonsdatorer under eget varumärke. Under 2014 stod 
den amerikanska marknaden för nästan hälften av JLT:s 
totala försäljning. Med ett nystartat helägt amerikanskt 
dotterbolag ska JLT i egen regi och med eget varumärke 

FöRVALTNINGSBERäTTELSE
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åter säkerställa och öka försäljningen på nordamerikanska 
marknaden. Genom att ta över verksamheten av JLT:s 
produkter i USA från sin amerikanska försäljningspartner 
får det nya amerikanska JLT-bolaget en flygande start på 
etableringen. 

För att undvika konkurrens från mindre stryktåliga 
produkter och i vissa fall konsumentprodukter fokuserar 
JLT sitt erbjudande till det övre segmentet av marknaden. I 
detta segment är stryktålighet, prestanda och tillförlitlighet 
avgörande beslutsfaktorer för kunderna och sedan länge 
styrkor i JLT:s erbjudande. Under verksamhetsåret 2014 
förstärkte JLT sin position i övre segmentet genom att 
lansera två nya produkter. I första kvartalet lanserade 
JLT sin senaste generation logistikdator, JLT1214N, som 
erbjuder kunder lägsta totala ägandekostnaden och bästa 
tillförlitligheten för lager och andra logistiktillämpningar. 
Med JLT1214N stärker JLT sin position inom logistik-
segmentet som redan idag står för den större delen av 
JLT:s totala volym. Under andra kvartalet lanserade JLT 
VERSO+ 10 datorn. VERSO+ 10 datorn är först ut i en 
ny klass av stryktåliga fordonsdatorer för heavy-duty 
tillämpningar såsom hamnar, gruvor och jordbruk. Med 
branschens minsta fysiska format och en innovativ 
snabbmonteringsfunktion kallad QuickLock, erbjuder JLT 
en unik lösning för dessa kunder.  
 
JLT fortsatte också under verksamhetsåret att komplettera 
produkterbjudandet med service, tjänster och tillbehör. 
JLT har också fokuserat på att utöka partnerprogrammet 
i definierade målsegment för att öka närvaron på 
marknaden. JLT vann en betydande affär med nya VERSO 
serien där företaget fick leverera över 70 st datorer till 
Baltic Container Terminal (BCT) Gdynia, en av de största 
containerterminalerna i hela den baltiska regionen. Den 
EU-sponsrade upphandlingen var ett prestigeprojekt 
som vanns i hård konkurrens för att JLT:s datorer inte bara 
uppfyller, utan överträffar de flesta av de strikta krav som 
ställs på mobila datorer som skall användas i en av de 
besvärligaste miljöer som finns för elektronisk utrustning. 
Parallellt med marknadssatsningarna under 2014 
fortskred arbetet med att strömlinjeforma verksamheten 
och förstärka bruttomarginalen, vilket sammantaget 
resulterade i att bruttomarginalen slutade på 39,2 procent 

för andra kvartalet, jämfört med 34,5 procent under 
samma period året innan. 

fInAnsIeLL stäLLnIng oCH 
KASSAFLöDE
Kassaflödet har uppgått till 14,6 MSEK (-2,8) efter utdelning 
på 1,3 MSEK (0,0). Koncernens likvida medel uppgick 
på balansdagen till 20,2 MSEK (5,6) och koncernens 
nettolåneskuld till – 20,5 MSEK (-6,2) 
 
Soliditeten uppgick till 67 procent (72) och det egna 
kapitalet var 33,3 MSEK (30,2). 
Inga räntebärande skulder föreligger.
 
moderboLAget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar 
dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (0,3). 
 
konCernens skAttesItuAtIon
Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid årets slut 
till 23,7 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 
16,9 MSEK i svenska bolag. 3,9 MSEK är tillgångsfört som 
uppskjuten skattefordran. 
 
utdeLnIng
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för 
verksamhetsåret 2014 lämnas med 0,07 kronor  
per aktie (0,05). 
 
frAmtIdsutsIkter
Med satsningarna gjorda i USA, partnernätverket 
och nya produkter är förutsättningarna skapade för 
en lönsam tillväxt. Försiktig optimism råder gällande 
konjunkturen i USA och en stark dollar påverkar JLT:s 
konkurrenskraft positivt på amerikanska marknaden.  
Intrimning av den nya verksamheten kommer att påverka 
resultatutvecklingen under första halvåret. 

I Europa bedöms det expanderande partnernätverket att 
driva försäljningen i rätt riktning om än i en svag ekonomi. 
I Europa skapar dock den starka dollarn en negativ effekt 
på marginalen eftersom kostnaden för de flesta ingående 
komponenterna är knutna till dollarn. 

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning, MSEK 71,7 60,5 68,8 125,1 108,6

Bruttomarginal, % 36,0 32,0 27,1 20,9 20,1

Omsättning per anställd, MSEK 6,4 4,2 3,6 6,8 5,2

Tillväxt, % 18,6 - 12,0 - 45,0 15,2 39,1

Resultat före skatt, MSEK 6,2 1,1 - 3,2 1,1 - 7,7

Rörelsemarginal, % 8,4 1,9 - 4,0 1,4 - 6,5

Vinstmarginal, % 8,6 1,8 - 4,7 0,9 - 7,1

Avkastning på sysselsatt kapital, % 19,5 3,7 - 10,3 3,4 - 21,8

Resultat per aktie, kr 0,16 0,03 - 0,12 0,04 - 0,26

Kassaflöde per aktie exkl. utdelning, kr 0,54 0,00 - 0,10 0,00 - 0,01

Soliditet 67 72 70 59 51

konCernens utveCkLIng – nyCkeLtAL
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boLAgsstyrnIng
Styrelsen i JLT Mobile Computers AB (publ) består av fem 
ledamöter valda på årsstämman i maj. Styrelsens sammansättning 
representerar en bred erfarenhetsbas som är av betydelse 
för bolagets framtida utveckling. Arbetsordning för styrelsen 
samt VD instruktion fastställdes vid styrelsemöte i augusti. 
Arbetsordningen anger bland annat styrelsens ålägganden, 
ansvarsfördelningar, mötesplan med fasta agendapunkter för 
styrning av verksamheten.

Under året har nio styrelsemöten avhållits varav fem ordinarie 
samt konstituerande möte och två extra styrelsemöten. Samtliga 
styrelsemöten protokollföres och numreras i kronologisk ordning. 
Inför styrelsemötena har underlag för diskussioner och beslut 
utsänts i förväg. På samtliga ordinarie styrelsemöten har styrelsen 
behandlat strategiska frågor, bolagets och koncernens finansiella 
ställning och utveckling, den ekonomiska rapporteringen och 
kontrollen, personal- och organisationsfrågor samt det allmänna 
försäljningsläget. 
 
större AktIeägAre
Aktieägare med mer än 10% innehav är  
 Antal aktier      ägarandel 
Jan Olof Olofsson m familj 8 774 866 32,56% 
AB Persson Invest 3 084 684 11,45%
 
rIsker
JLT:s framgång bygger på att erbjuda marknaden högkvalitativa 
produkter som till konkurrenskraftiga priser möter marknadens 
krav. Produkterna utvecklas, produceras och säljs i nära samarbete 
med partners. Risker i verksamheten är faktorer som försvårar eller 
begränsar detta åtagande.

operAtIoneLLA oCH  
orgAnIsAtorIskA rIsker
Operationella och organisatoriska risker avser risker som hör till 
organisation och den löpande verksamheten i form av produktion, 
service, leveranser etc.  I riskbilden ingår förmågan att möta en 
förändrad efterfrågan och rekrytera nya medarbetare vid en 
expansion, samt beroendet av nyckelpersoner för verksamheten. 
Med en utvecklad nätverksorganisation finns goda förutsättningar 
att snabbt anpassa verksamheten till en förändring i efterfrågan, 
både uppåt och neråt. Nuvarande tillverkning klarar en kraftig 
expansion med en rimlig framförhållning, likaså är bindningen till 
fasta kostnader låg vid en eventuell nedgång i efterfrågan. 

En liten organisation innebär risker i att nyckelpersoner blir sjuka 
eller slutar. Ett konsekvent arbete både avseende ledning och 
operativ verksamhet syftar till att säkerställa ”komplementaritet”, 
d.v.s. att inte en viss uppgift enbart vilar på en person. Ansvar och 
”komplementaritet” är en del av JLT:s ledningsfilosofi.
Ett kontinuerligt och fortlöpande arbete sker med att genomlysa, 
dokumentera och effektivisera företagets processer.

produktrIsker
JLT utvecklar och producerar datorer och agerar på ett 
flertal marknader. Produktrisker i verksamheten omfattas 
av: kvalitetsproblem, ökade service- och garantikostnader, 
komponenttillgång, specificering och utveckling av nya produkter, 
kostnader för uppgraderingar och utfasning av existerande 
produkter, externa krav, certifieringskrav, juridiska krav och anspråk.

Etablerade kvalitetsmål, dokumenterade processer och kontinuerlig 
uppföljning är medel att snabbt identifiera avvikelser i kvalitet. 

Komponentbrist leder till leveransproblem och eventuellt 
tappad försäljning på enstaka modeller eller konfigurationer.  
God framförhållning i prognostisering sker i nära dialog med 
säljpartners. Kontinuerlig uppföljning av aktuella ledtider för att 
tidigt identifiera potentiella flaskhalsar och alternativa lösningar.  För 
att möta kundkrav med nya produkter involveras aktivt nätverket 
av återförsäljare, systemintegratörer och slutkunder, för att på så 
sätt driva specifikationerna, och till viss del finansiera utvecklingen, 
av nya produkter. Under 2014 har materialhantering effektiviserats 
med lägre kostnader och ökad kontroll på materialförsörjning. För 
att minimera kostnader relaterade till uppgraderingar och utfasning 
av befintliga produkter har vikt lagts vid att införa effektiva 
rutiner och checklistor för att bland annat hanterar lager, inköp, 
förändringar i produktionsunderlag, och prognostisering.   
Olika former av nya och/eller ökade externa krav, krav på 
certifieringar på nya marknader innebär en risk för tillkommande 
kostnader, alternativt begränsningar inom specifika marknader 
eller segment. Omvänt kan dessa krav också innebära betydande 
konkurrensfördelar.

mArknAdsreLAterAde rIsker
Marknadsrelaterade risker delas in i tre huvudområden: (A) nya 
typer av lösningar förändrar konkurrensbilden, (B) prispress p g a 
en mognande marknad, samt (C) strukturella eller organisatoriska 
förändringar hos säljpartners och nyckelkunder.  Konkurrens från 
alternativa och nya lösningar som tillkommer på marknaden är 
del av en ständigt pågående utveckling. JLT arbetar aktivt på att 
stärka samarbetet med, och utöka nätverket av, säljpartners för att 
på så sätt komma närmare slutanvändaren och öka förståelsen för 
framtida kundkrav. Ett starkare försäljningsnätverk och konstant 
bevakning av teknologiutvecklingen är kritiska förutsättningar för 
att möta marknadens föränderliga behov konkurrensbild. ökad 
prispress och standardisering inom etablerade segment innebär 
risker för marginalpress. Expansion och utveckling av nya segment 
samt förstärka produkterbjudandet är en pågående motvikt. 
Långsiktigt är arbetet med att stärka JLT:s varumärke på marknaden 
är också en viktig faktor för att motverka prispress.

JLT arbetar i nära samarbete med ett antal säljpartners med 
medföljande risker i form av strukturella eller andra större 
förändringar hos en säljpartner eller slutkund. Under året har 
försäljningsorganisationen utökats med dedicerat ansvar för JLT:s 
huvudmarknader med målsättningen att både utöka antalet 
och fördjupa samarbetet med JLT försäljningspartners. Genom 
etablering av JLT Mobile Computers Inc med ansvar för försäljning 
på den för JLT så viktiga USA marknaden erhålls bättre kontroll över 
försäljning och en närmre och mer direkt relation med slutkunder. 

fInAnsIeLLA rIsker
JLT har en exponering i US Dollar och Euro, inköp sker 
huvudsakligen i USD varvid exponeringen i denna valuta är liten. 

Med ökat antal partner och ökad närhet till marknaden ökar 
riskerna för kundförluster. Fastlagd kreditpolicy i kombination med 
kreditförsäkring och kontinuerlig bevakning minskar riskerna.  
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försLAg tILL resuLtAtdIsposItIon
 
Koncernen  
Årets resultat uppgår till 4,4 MSEK. Fritt eget kapital uppgår 
enligt koncernbalansräkning till 5,1 MSEK. Inget förslag 
föreligger om överföring till bundet eget kapital i dotterbolag.

Moderbolag
Bolagets fria eget kapital visas enligt följande (kr). 

Från föregående år balanserad vinst
Årets resultat

Styrelsen och verkställande direktör föreslår till årsstämman:  
 
Att till aktieägarna utdelas 0,07 kronor per aktie 
Att i ny räkning överföres 
 
 
 

Styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas med 0,07 kronor 
per aktie, dvs. totalt knappt 1,9 miljoner kronor. Bolagets och 
koncernens ställning är god. Föreslagen utdelning ryms mer 
än väl inom fritt eget kapital.  
 
Soliditet och likviditet kommer även efter den föreslagna 
utdelningen att vara betryggande. På grund härav, vad som 
framgår av förvaltningsberättelsen samt vad som i övrigt 
är känt för styrelsen, är det styrelsens bedömning att den 
föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på 
bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.
 
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och 
ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter.

  
40 453 850:-

 4 448 770:-
 
 44 902 620:-

 

1 886 640:-
 43 015 908:-

 44 902 620:-
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              Koncern                                        Moderbolaget

Belopp i tkr  Not  2014  2013  2014  2013

     
Nettoomsättning 2 71 747 60 518 4 356 4 356
     
Summa rörelsens intäkter  71 747 60 518 4 356 4 356
     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror  - 45 953 - 41 179 - -
övriga externa kostnader 3,5 - 6 835 - 4 918 - 1 031 - 679
Personalkostnader 3 - 12 586 -11 981 - 4 190 - 3 386
Av- och nedskrivningar av materiella      
och immateriella anläggningstillgångar 4 - 344 -1 269 - - 
     
Summa rörelsens kostnader  - 65 718 - 59 346 - 5 221 - 4 065
     
Rörelseresultat  6 029 1 171 - 865 291
     
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter och liknande resultatposter  6 679 404 1 945 342
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 - 524 - 453 - 274 - 274
     
Resultat efter finansiella poster  6 184 1 122 806 359
      
Bokslutsdispositioner och skatt     
Skatt på årets resultat 8 - 1 824 - 244 3 643 - 

årets resultat  4 361 878 4 449 359 
     
    

RESULTATRäKNING
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            Koncernen                                Moderbolaget

Belopp i tkr  Not  14-12-31  13-12-31  14-12-31  13-12-31 

TILLgÅNgAr
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 
och liknande  9 16 31 -  - 
Goodwill 10 2 758 - - -

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer  11 1 123 570 -  -

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  12 -  -  44 214  43 938
Uppskjuten skattefordran  13 3 898  5 721 3 643  -
Andra långfristiga fordringar  14 282  556  282  556 
 
Summa anläggningstillgångar   8 077 6 878  48 138 44 494

oMsäTTNINgsTILLgÅNgAr
Varulager mm
Råvaror och handelsvaror   9 859 8 547  -  -

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   11 365 20 092  -  -
Fordringar hos koncernbolag   -  -  29 587 28 682
Aktuell skattefordran   254 138 142 72
övriga kortfristiga fordringar   - 435 - -
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter  15  182 363 48 47

Likvida medel
Kassa och bank    20 193 5 604 - 218 

Summa omsättningstillgångar   41 854 35 179 29 777 29 019

Summa tillgångar   49 931 42 058 77 916 73 513

BALANSRäKNING
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               Koncern                                Moderbolaget

Belopp i tkr  Not  14-12-31  13-12-31  14-12-31  13-12-31 

EgET kApITAL ocH skuLdEr 
Eget kapital 16
Bundet eget kapital
Aktiekapital    26 952  26 952  26 952  26 952
Reservfond   -  -  3 336 3 336
    30 288 30 288

Fritt eget kapital
Balanserat resultat     40 454 41 411
Årets resultat     4 449 359 
Reserver  1 308 1 308   
Balanserat resultat inkl årets resultat  5 072 1 980  
    44 903 41 769  
 
Summa eget kapital   33 332 30 240 75 191 72 057

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit  - - 4 - 
Leverantörsskulder   6 295 5 755 67 52
övriga skulder  308 525 389 219
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17  9 996 5 538 2 266 1 184
 
Summa kortfristiga skulder   16 599 11 818 2 725 1 455
 

Summa eget kapital och skulder   49 931 42 058 77 916 73 513 
 
 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
Ställda säkerheter 
Företagsinteckningar  7 500 7 500 - - 
Summa ställda säkerheter  7 500 7 500 - -

 
förändringar i eget kapital
Vid årets början   30 240 29 749 72 057 71 698

Omräkningsdifferens   47 - 387 - -
Årets resultat   4 361 879 4 449 359 
Premie för ej inlösta optioner  32 - 32 - 
Utdelning  - 1 348 - - 1 348 -

Vid årets slut   33 332 30 240 75 191 72 057
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            Koncern                                 Moderbolaget

Belopp i tkr   Not 2014 2013  2014  2013

den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster   6 184 1 122 806 359
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  18 2 501 1 414 337 85
  8 685 2 536 1 143 444
Betald inkomstskatt   - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital   8 685 2 536 1 143 444

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
ökning(-)/Minskning(+) av varulager  - 1 312 5 211 - - 
ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  9 388 - 9 555 91 19
ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder   2 631 -1 237 1 108 68

Kassaflöde från den löpande verksamheten   19 392 -3 045 2 068 531

Investeringsverksamheten
Lämnat kapitaltillskott  - - - - 5 000 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   - 854 -  -  - 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  507 - - -
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   - 2 800 - - 275 - 
Förvärv av finansiella tillgångar  - 276 - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten   - 3 423 - - 275 - 5 000

finansieringsverksamheten
Nettoförändring av koncernmellanhavanden   - - - 905 4 254
Nettoförändring övriga långfristiga fodringar  - 274 - 274
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare - 1 348 - - 1 348 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - 1 380 274 -  2 285 4 528

årets kassaflöde   14 589 - 2 771 - 218 59

Likvida medel vid årets början   5 604 8 375 218 159
Likvida medel vid årets slut   20 193 5 604 0 218

KASSAFLöDESANALyS
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UPPLySNING TILL ENSKILDA POSTER
NoT 1 TILLäggsuppLysNINgAr 
Alla belopp i tkr om inte annat anges.

ALLmännA redovIsnIngsprInCIper m.m.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och för första året också enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
 
Bolaget har från föregående år ändrat redovisningsprincip. 
ändringen har inte föranlett några omvärderingar av 
tillgångar eller skulder. Moderföretaget tillämpar samma 
redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som 
anges nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i 
moderföretaget”. Tillgångar, avsättningar och skulder 
värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges 
nedan. Bolaget bedriver verksamhet i associationsformen 
aktiebolag och har sitt säte i Växjö kommun.
 
konCernredovIsnIng
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande 
innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den 
tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. 
Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och 
den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. 
Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla 
tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter 
och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda 
dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan 
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda 
tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder 
samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som 
är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga 
värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten 
av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna 
skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse 
värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och 
medförvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen 
det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell 
uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och 
kostnader och orealiserade vinster elle förluster som 
uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som 
uppkommer vid transaktioner med intresseföretag 
elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens 

ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på 
samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den 
utsträckning det inte finns någon indikation på något 
nedskrivningsbehov.  
 
IntäktsredovIsnIng
Intäktsredovisning vid försäljning av varor sker vid leverans.
Intäktsredovisning vid försäljning av serviceavtal 
intäktsredovisas i relation till förfluten avtalstid.
Försäljning redovisas efter avdrag för mervärdesskatt, 
liknande skatter och rabatter. 
 
säkrIngsredovIsnIng 
Terminer i US-dollar (sälj) används för säkring av 
transaktioners nettoflöde (försäljning samt inköp) i US-
dollar. Bedömning huruvida stocken av terminer skall 
vidareutvecklas över tiden varierar från tid till annan, vad 
avser bedömningen av nettoflödets volymutveckling 
samt nyttan av säkringen relativt aktuell växelkurs och 
kalkylsituation. 

I balans- och resultaträkningen redovisas säkrade poster 
med hänsyn tagen till terminskontrakten. Principen medför 
att orealiserade och ej redovisade vinster eller förluster 
föreligger, om befintlig stock av terminer överstiger den 
finansiella nettotillgången i valutan. 
 
fordrIngAr oCH skuLder 
Fordringar upptages till det belopp till vilket de efter 
individuell prövning beräknas inflyta. Fordringar och 
skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurs. I de fall valutasäkringsåtgärder genomförts, t ex 
genom terminssäkring, sker redovisning enligt rubriken 
Säkringsredovisning ovan. 
 
vAruLAger 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
verkligt värde.
 
AvsättnIngAr 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget 
har en legal eller informell förpliktelse till följd av en 
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. 
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till 
den bästa uppskattningen av det belopp som kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättningarna omprövas varje balansdag. 
Om tillämpligt (effekten av när i tiden betalningen sker 
är väsentlig) Avsättningen redovisas till nuvärdet av de 
framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen.

Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter 
individuell prövning. 
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AktIeägArtILLskott 
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos 
mottagaren och aktiveras som aktier och andelar hos 
givaren i den mån nedskrivning ej erfordras. 
 
ImmAterIeLLA tILLgångAr
utgIfter för forsknIng oCH utveCkLIng
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt 
sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk 
kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de 
uppkommer.

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas 
aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som 
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång 
när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
 
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.  
 
• Avsikten är att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
 
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den 
immateriella anläggningstillgången.
 
• Det är sannolikt att den immateriella 
anläggningstillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar.  
 
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska 
och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att 
använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 
 
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella 
anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

övrIgA ImmAterIeLLA AnLäggnIngstILLgångAr
övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats 
är redovisade till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter 
för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i 
resultaträkningen som kostnad när de uppkommer.

AvskrIvnIngAr
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. Härvid tillämpas följande 
avskrivningstider.
Aktiverade Utvecklingsutgifter 3 – 5 år
Goodwill 10 år
 
Goodwill avser förvärvsrelaterad Goodwill för långsiktig 
utveckling av marknad inom JLT:s kärnverksamhet och 
därför bedöms 10 år som relevant avskrivningstid. 
 
mAterIeLLA AnLäggnIngstILLgångAr 
Materiella anläggningstillgångar redovisas efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar 
enligt plan görs linjärt, baserat på anläggningarnas 
anskaffningsvärden och bedömd nyttjandetid.

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

Kontor 7 år
Affärssystem 5 år
Produktionsverktyg 3 – 5 år 
Datorrelaterat 4 år, 
Datorer med livslängd <3 år omkostnadsförs 
 
LeAsIng 
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller 
operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är 
ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som 
är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt 
överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt 
leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt 
leasingavtal.

fInAnsIeLLA LeAsIngAvtAL
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal 
redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det 
första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden 
till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 
minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara 
till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det 
belopp som redovisas som tillgång.

Efter det första redovisningstillfället fördelas 
minimileaseavgifterna på ränta och amortering av
skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter 
redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.
 
operAtIoneLLA LeAsIngAvtAL
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, 
inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter 
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som 
kostnad linjärt över leasingperioden.  
 
ersättnIngAr tILL AnstäLLdA

ersättnIngAr tILL AnstäLLdA efter AvsLutAd 
AnstäLLnIng kLAssIfICerIng
Planer för ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till 
ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har 
inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften 
är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter 
avslutad anställning är beroende av de avgifter som har 
betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse 
att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande 
och tidigare anställda.  
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Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna 
kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels 
risken att avkastningen på tillgångarna avviker från 
förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk 
föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat 
företag.  

AvgIftsbestämdA pLAner 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som 
kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.
 
förmånsbestämdA pLAner
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns 
i BFNAR 2012:1. Planer för vilka pensionspremier betalas 
redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna 
kostnadsförs i resultaträkningen.  
 
Pensionsförpliktelser i koncernens utländska 
dotterföretag redovisas på samma sätt som i det 
utländska dotterföretaget.  
 
gArAntIkostnAder
Beräknade kostnader för produktgarantier belastar 
rörelsens resultat vid försäljningstidpunkten. 
 
SKATT
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är 
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. Uppskjutna skattefordringar har värderats till 
högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas 
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. 
Värderingen omprövas varje balansdag. 
 
fInAnsIeLLA Instrument  
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 
med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas 
upp i balansräkningen när bolaget blir part 
till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar 
tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. 
Leverantörsskulder tas upp när faktura har mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget 
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del 
av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller 
på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en 
finansiell skuld.   
 
redovIsnIngsprInCIper I moderföretAget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer 
med de ovan angivna redovisningsprinciperna i 
koncernredovisningen. 

NoT 2 NETTooMsäTTNINg pEr rörELsEgrEN 
ocH gEogrAfIsk MArkNAd
Koncernen. Nettoomsättning per geografisk marknad: 

2014 2013

Norden 25 706 27 882

EU (exkl. norden) 18 614 15 066

USA 27 326 17 088

övriga marknader 101 483

71 747 60 518

 
not 3 AnstäLLdA, personALkostnAder oCH  
Arvoden tILL styreLse oCH revIsorer 
Medelantalet anställda 

2014 2013

Anställda Varav män Anställda Varav män

Moderföretaget, Sverige 2 2 2 2

Totalt i moderföretaget 2 2 2 2

dotterföretaget, Sverige 8 7 12 11

dotterföretaget, USA* 1 1 - -

Totalt i dotterföretag 9 8 12 11

Koncernen totalt 11 10 14 13

 * USA verksamheten införlivades i december, antal anställda =13 
 

Redovisning av könsfördelning i 
företagsledningar

2014 
Andel kvinnor

2013 
Andel kvinnor

Moderföretaget

Strelsen - -

övriga ledande befattningshavare - -

Koncernen totalt

Strelsen - -

övriga ledande befattningshavare - -
 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 
2014 2013

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Moderföretaget 2 637 1 284 2 088 993

(varav pensionskostnad) 493 332

dotterföretaget 4 962 2 067 5 939 2 285

(varav pensionskostnad) 436 347

Koncernen totalt 7 599 3 351 8 027 3 278

(varav pensionskostnad) 1) 929 1) 679
 1) Av koncernens pensionskostnader avser 493 kSEK (f.å. 332) företagets ledning avseende. 

2 (2) personer. 

 
Ledande befattningshavares ersättningar 

Modeföretaget 2014

Grundlön 
styrelsearvoden

Rörlig
ersättning

Övriga 
förmåner

pensions-
kostnader

Styrelsens ordförande 
Ulf Ahlén 120 - - -

Styrelseledamot  
 Ola Blomberg 55 - - - 

Styrelseledamot 
Thomas Ahrens 55 - - -

Styrelseledamot  
Jan Olofsson 55 - - -

Styrelseledamot per 
ädelroth 55 - - -

Verkställande direktör 916 421 - 320

Vice Verkställande 
direktör 767 212 - -

Summa 2 023 633 - 320
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Modeföretaget 2013

Tkr Grundlön 
styrelsearvoden

Rörlig
ersättning

Övriga 
förmåner

pensions-
kostnader

Styrelsens ordförande 120 - - -

Styrelseledamot 
Ola Blomberg 55 - - -

Styrelseledamot 
Thomas Ahrens 55 - - -

Verkställande direktör 900 - - 216

Vice Verkställande 
direktör 754 - - -

Summa 1 884 - - 216
 
Teckningsoptionsprogram 
Teckningsoptionsprogram 2013/2016 
Företagets anställda erbjöds 2013 att köpa optioner till ett värde 
fastställt enligt Black & Scholls beräkningsmetod som, ger rätt 
att under perioden 1 juni 2016 till 30 juni 2016 teckna aktier till 
lösenkursen 1,80 kronor. Varje option ger rätt att teckna en aktie. 

förändring av antal personaloptioner (med tillhörande lösenkurser)

2014

Antal optioner Genomsn. 
lösenkurs

Antal 
aktierätter

Utestående vid årets början 2 000 000 2,43 2 000 000

Tilldelade under året - - -

Förverkade under året - 1 000000 3,06 - 1 000000

Utestående vid årets slut 1 000 000 1,80 1 000 000

2013

Antal optioner Genomsn. 
lösenkurs

Antal 
aktierätter

Utestående vid årets början 1 000 000 3,06 1 000 000

Tilldelade under året 1 000 000 1,80 1 000 000

Förverkade under året - - -

Inlösta/utgivna under året - - -

Förfallna under året - - -

Utestående vid årets slut 2 000 000 2,43 2 000 000

 
Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

Koncern 2014 2013

KPMG

Revisionsuppdrag 110 110

Andra uppdrag 53 -

Övriga revisorer 2014 2013

Revisionsuppdrag 35 32

Andra uppdrag 12 29

 

 

not 4 AvskrIvnIngAr Av mAterIeLLA oCH 
ImmAterIeLLA AnLäggnIngstILLgångAr

2014 2013

Koncernen 
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn 16 616

Goodwill 42 -

Inventarier, verktyg och installationer 286 653

344 1 269

 

not 5 operAtIoneLL LeAsIng 
Leasingavtal där företaget är leasetagare

2014 2013

Koncernen 
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 1 488 528

Mellan ett och fem år 222 296

Senare än fem år - -

1 710 824

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 692 602

Operationell leasing omfattar hyra av lokaler i Växjö, Stockholm och Tempe samt datorer 

not 6 ränteIntäkter oCH LIknAnde 
RESULTATPOSTER

2014 2013

Koncernen

Valutakursvinster 679 404

Moderföretaget

Ränteintäkter, koncerföretag 255 342

Valutakursvinster 1 690 -

1 945 342

not 7 räntekostnAder oCH LIknAnde 
RESULTATPOSTER

2014 2013

Koncernen

Nedskrivning av långfristiga fordringar -274 -274

Valutakursförluster -250 -179

-524 -453

Moderföretaget

Nedskrivning av långfristiga fordringar -274 -274

-274 -274

 
NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 

2014 2013

Avstämning av 
effektiv skatt procent Belopp procent Belopp

Koncernen

Resultat före skatt 6 184 1 122

Skatt enligt gällande 
skattesats för 
moderföretaget

22,0% - 1361 22,0% -247

Effekt av andra skattesatser 
för utländska dotterföretag 7,5% -463 -0,3% 3

Redovisad effektiv skatt 29,5% - 1824 21,7% -244

Moderföretaget

Resultat före skatt 806 359

Skatt enligt gällande 
skattesats för 
moderföretaget

22,0% -177 22,0% -79

Utnyttjande av 
tidigare ej aktiverade 
underskottsavdrag

-473,9% 3 820 -22,0% 79

Redovisad effektiv skatt - 451,9% 3 643 -0,0% -
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not 9 bALAnserAde utgIfter för 
utveCkLIngsArbeten oCH LIknAnde

2014-12-31 2013-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 247 2 247

Vid årets slut 2 247 2 247

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -2 216 -1 600

Årets avskrivning -16 -616

Vid årets slut -2 231 -2 216

Redovisat värde vid årets slut 16 31
 
 
not 10 goodwILL

2014-12-31 2013-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Rörelseförvärv 2 800 -

Vid årets slut 2 800 -

Ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivning -42 -

Vid årets slut -42 -

Redovisat värde vid årets slut 2 758 -
 
 

not 11 InventArIer, verktyg oCH 
InstALLAtIoner

2014-12-31 2013-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 5 500 5 500

Nyanskaffningar 644 0

Rörelseförvärv 210 0

Vid årets slut 6 354 5 500

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -4 930 -4 277

Årets avskrivning -301 -653

Vid årets slut -5 231 - 4930

Redovisat värde vid årets slut 1 123 570
 

not 12 AndeLAr I konCernföretAg 
2014-12-31 2013-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 43 938 43 938

Förvärv 276 -

Vid årets slut 44 214 43 938

Redovisat värde vid årets slut 44 214 43 938
 
Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 

Antal 
andelar

Andel i 
procent

Redovsiat 
värde

Koncernföretag 2014 2013

JLT Mobile Computers 
Sweden AB 10 000 100 43 936        43 936

JLT Mobile  
Computers UK Ltd 10 000 100 2                   2

JLT Mobile  
Computers Inc 6 000 100 276 -

 
 
Uppgifter om organisationsnummer och säte

Org nr Säte

JLT Mobile Computers Sweden AB 556602-8394 Växjö

JLT Mobile Computers UK Ltd 05094647 Cheshire

JLT Mobile Computers Inc 61-1748396 Tempe AZ

 
Moderbolaget är garant för alla utestående skulder i JLT Mobile 
Computers Limited (05094647) per den 31 mars 2015 tills dessa 
är till fullo betalda. Härigenom åberopar JLT Mobile Computers 
Limited att bli befriad från krav på revision i UK med hänvisning till 
s 479a i Companies Act 2006. 

Utestående koncernexterna skulder per 31 mars 2015 i JLT Mobile 
Computers Limited uppgick till 234 GBP. 
 
Rörelseförvärv under räkenskapsåret 
JLT Mobile Computers Inc förvärvades under året 
genom inkråmsförvärv. Inkråm och verksamhet övertogs 
den 21 november. 
 
 
NOT 13 UPPSKJUTEN SKATT
Kvarvarande underskottsavdrag för koncernen uppgick vid årets 
slut till 23,7 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 16,9 
MSEK i svenska bolag. 3,9 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten 
skattefordran.

 
not 14 AndrA LångfrIstIgA fodrIngAr 

2014-12-31 2013-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 830 830

Vid årets slut 830 830

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -274 -

Årets nedskrivningar -274 -274

Vid årets slut -548 -274

Redovisat värde vid årets slut 282 556

Moderföretaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 830 830

Vid årets slut 830 830

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -274 -

Årets nedskrivningar -274 -274

Vid årets slut -548 -274

Redovisat värde vid årets slut 282 556
 
 
NOT 15 FöRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
uppLupA Intäkter 

2014-12-31 2013-12-31

Koncernen

Förutbetalda försäkringar 56 107

Förutbetald Hyra 78 -

övriga poster 48 256

182 363

Moderföretag

Förutbetalda försäkringar - 6

övriga poster 48 41

48 47
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not 16 eget kApItAL 
2014-12-31 
Koncernen

Aktie 
kapital 

(26952000 
aktier)

Reser- 
ver

Bal.res 
inkl årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående 
balans 26 952 1 308 1 980 30 240

Årets 
resultat 4 361 4 361

Förändringar 
direkt mot eget 
kapital

Omräkningsdiff 47 47

Transaktioner 
med ägare

Utdelning -1 348 - 1348

Premie för ej 
inlösta 
optioner

- - 32 32

Summa - - - 1 269 -1 269

Vid årets 
utgång 26 952 1 308 5 072 33 332

 
 

2014-12-31 
Moderföretaget

Aktie 
kapital 

(26952000 
aktier)

Reserv- 
fond

Bal.res 
inkl årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående 
balans 26 952 3 336 41 769 72 057

Årets resultat 4 449 4 449

Transaktioner 
med ägare

Utdelning -1 348 - 1348

Premie för ej 
inlösta 
optioner

- - 32 32

Summa - - -1316 -1 316

Vid årets 
utgång 26 952 3 336 41 260 75 191

NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
förutbetALdA Intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Koncernen

Upplupna löner 3 460 1 407

Upplupna sociala kostnader 659 663

Upplupna förvaltningskostnader 80 203

Upplupna garantikostnader 1 393 899

Förutbetalda avtal 1 936 -

övriga poster 2 468 2 366

9 996 5 538

Moderföretag

Upplupna löner 1 538 630

Upplupna sociala kostnader 290 233

Upplupna förvaltningskostnader 80 95

övriga poster 358 226

2 266 1 184

 
 
not 18 övrIgA uppLysnIngAr tILL 
kAssAfLödesAnALysen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2014 2013

Koncernen

Avskrivningar 344 1 269

Orealiserade kursdifferenser - 47 -

Förvärsrelaterade omvärderingar och 
reservationer 1 866

övriga ej kassaflödespåverkande poster 338 - 126

2 501 1 143

not 19 konCernuppgIfter 
 
Inköp och försäljning inom koncernen 
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor 
avser < 1% av inköpen och 100 % av försäljningen andra företag 
inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Bundet eget kapital fritt eget kapital
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Per Holmberg
Verkställande direktör

UNDERSKRIFTER
Moderbolagets och koncernens balans och resultaträkningar 
ska fastställas på årsstämma den 6 maj 2015.

Växjö den 29 mars 2015

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen 
och har lämnats den 31 mars 2015 
 
 
KPMG AB

Michael Johansson
Auktoriserad revisor

Ulf Ahlén
Ordförande

Ola Blomberg

Thomas Ahrens

Per ädelroth

Jan Olofsson
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Till årsstämman i JLT Mobile Computers AB( publ),  
org. nr 556239-4071
 
rApport om årsredovIsnIngen oCH 
konCernredovIsnIngen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för JLT Mobile Computers AB (publ) för 
år 2014. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 11- 27. 
 
styreLsens oCH verkstäLLAnde dIrektörens 
AnsvAr för årsredovIs- nIngen oCH 
konCernredovIsnIngen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
 
revIsorns AnsvAr
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
 
UTTALANDEN
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 

koncernredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 
 
rApport om AndrA krAv enLIgt 
LAgAr oCH AndrA förfAttnIngAr
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för JLT 
Mobile Computers AB (publ) för år 2014.
 
styreLsens oCH verkstäLLAnde  
dIrektörens AnsvAr
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen. 
 
revIsorns AnsvAr
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 
 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.
 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

UTTALANDEN
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
AnmärknIng
Bolaget har vid flera tillfällen inte betalat skatter och avgifter 
i rätt tid. 

Växjö den 31 mars 2015  
 
KPMG AB
 
 
 
 
Michael Johansson  
Auktoriserad revisor 

REVISIONSBERäTTELSE
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Bolaget har en fastlagd arbetsordning och har sammanträtt nio gånger under 2014. Styrelsens 
ersättningar framgår av av noten 3 i tilläggsupplysningarna. Frågor som styrelsen behandlat beskrivs i 
förvaltningsberättelsen.

STyRELSE, LEDNING OCH REVISORER

Jan Olofsson (f 1942)
är grundare/entreprenör av JLT Mobile Computers Sweden 
AB, VD till 2009 och är fortfarande aktiv i bolaget. Jan 
har en mångårig teknisk erfarenhet av militärelektronik 
från sin tid som projektledare inom Telub och Bofors. 
Aktieinnehav (inkl. familj och bolag): 8.774.866 st.

Thomas Ahrens (f 1949)
Grundare av och VD för Ahrens Rapid Growth. MBA vid 
Lunds Universitet med forskning kring snabbväxande 
företag. Styrelseledamot i ett antal snabbväxande företag.

Ola Blomberg (f 1957)
Verksam som Direktör i Gota Media AB. Under perioden 
2002 till maj 2005 vVD/ CFO i JLT. Bakgrund som CFO i  
Enator AB (publ) och VD i Dotcom Solutions AB. 
Aktieinnehav (inkl. familj) 234.500 st aktier.

Ulf Ahlén (f 1948)
Styrelsens ordförande valdes på årsstämman 2012. Ulf är 
tidigare VD på Haldex och styrelseledamot i Opcon AB.  
Aktieinnehav: 114.000 st.

per ädelroth (f. 1966)
Invald på stämman 2014 och har en position som COO vid  
Axis Communications AB.  Aktieinnehav: 40.000 st.

Per Holmberg (f 1963) VD
Per Holmberg tillträdde som VD under 2009 och 
kommer närmast från USA där han varit marknadschef 
för Xilinx Inc. Per är tillika försäljningschef.
Aktieinnehav: 201.152 st. Köpoptioner 400.000 st

Stefan Käck (f 1955) vVD/CFO sedan maj 2005.
CFO med huvudansvar för den produktion och logistik. 
Tidigare styrelseledamot i JLT. Aktieinnehav: 49.000 st 
aktier. Köpoptioner 220.000 st.

Eric Miller (f 1968) CEO JLT Mobile Computers Inc
CEO för JLT Mobile Computers Inc, sedan 2014. Tidigare 
försäljningschef på DAP technologies med ansvar för 
försäljning av JLT produkter i USA.

revIsorer
Michael Johansson (f 1964), Auktoriserad revisor. 
Partner i KPMG AB. Revisor i bolaget sedan 2013.

styreLse LednIng
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årsstämmA
Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ) hålls 
onsdagen den 6 maj 2015 kl 16.00 på PM & Vänner 
Hotell, Västergatan 10 i Växjö 

deLtAgAnde
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits 
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 
29 april 2015, dels anmält sin avsikt att delta senast 
onsdagen den 29 april 2015. 

Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT 
Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 
3, 352 45 Växjö (märk kuvertet ”årsstämma”), via 
e-post till stefan.kack@jltmobile.com, per telefon 
0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00) eller per telefax 
0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- 
eller organisationsnummer, antal aktier, telefon 
dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden 
(högst två) som avses medföras vid stämman. Om 
aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör 
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas 
anmälan.

förvALtArregIstrerAde AktIer
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
måste registrera aktierna i eget namn för att få delta 
i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, 
måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2015. 
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag 
måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

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

ekonomIsk InformAtIon 
Rapporteringstillfällen för 2015:
 
• Delårsrapport för januari-mars 2015 
den 6 maj 2015 
 
• Delårsrapport för januari-juni 2015  
den 13 augusti 2015 
 
• Delårsrapport för januari-september 2015  
den 22 oktober 2015 
 
• Bokslutskommuniké för år 2015  
den 9 februari 2016 

Pressmeddelanden och rapporter finns tillgängliga 
på www.jltmobile.com.

ÅRSSTäMMA OCH BOLAGSFAKTA
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JLT1214n 

Greatest Value for Logistics Applications  
 
The JLT1214N computer has all essential features integrated 
required for a simple, quick, and cost effective installation.
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JLT Mobile Computers AB  Isbjörnsvägen 3, SE-352 45 Växjö, SWEDEN
phone: +46 470 53 03 00  fax: +46 470 445 29  Email: mailbox@jltmobile.com


