
DAHL  SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 
Org.nr 556854-8670 

Styrelsen och verkställande direktören för DAHL  SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY  AB (PUBL) 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 — 2019-12-31. 

Förvaltningsberättelse 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång 

Bolaget har under året genomfört en emission, varvid aktiekapitalet ökade från 644 867,70 kronor till 
707 687,70 kronor och samtidigt ökade överkursfonden från 12 874 048,30 kronor till 19 348 228,30 
kronor, antalet aktier har ökat från 64 486 770 till totalt 70 768 770 aktier. 
Samtliga utvecklingskostnader och licensavgifter som uppstått före föregående räkenskapsår har 
kostnadsförts fullt ut under räkenskapsåret. Utvecklingskostnader och licensavgifter som uppstått 
under detta och föregående räkenskapsår har balanserats. 
Avskrivningar har skett på balanserade utvecklingskostnader med 2 567 954 kronor. 
Lagervärde har upptagits enbart avseende de nya modellerna på grund av stora värderingssvårigheter 
avseende äldre modellers verkliga värde. 
Bolagets likviditetsproblem har fortsatt även under detta räkenskapsår. 
Under räkenskapsåret har bolagets fortsatta fokus varit att lansera bolagets modeller globalt, 
förhandlingar har förts med en lång rad presumtiva operatörer, agenter och återförsäljare på alla 
kontinenter. 
Order har erhållits och leveranser har under räkenskapsåret genomförts till Marocko, Gambia, 
Mauretainen, Burkina Faso och Sverige. 
Under året har ett dotterbolag bildats i Marocko och ett är under bildande i  Hong  Kong, fordringar 
finns på dessa med cirka 1 miljon kronor. 

Finansiering av verksamheten 

Det finns fortfarande vissa osäkerheter om när i tiden för löpande leveranser av våra 
produkter kan komma att ske. En kvarvarande riskfaktor är tillgängligheten till kapital för att 
säkerställa rörelsekapitalbehovet under 2020. Av det skälet planeras en nyemission att 
genomföras under sommaren vars syfte är att lösa likvidfrågan för lång tid framåt. 

Framtida förväntad utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Försäljningen av bolagets modeller Dahl  People  + och Dahl InTro har påbörjats med leveranser av 
produktionsexemplar 2019 dessa förväntas öka kraftigt under nästkommande räkenskapsår. 
På grund av bolagets stora svårighet att finna kapital har ännu inte avtalet med den kinesiske 
operatören kunnat slutas, men vi fortsätter att söka kapital för att uppfylla de ställda kraven. 

Vi för i dagsläget diskussioner med ett flera presumtiva investerare i utlandet. 

Med den likvida situationen som föreligger är det av yttersta vikt att försäljning av bolagets 
produkter ökar inom kort om ej annan finansiering ordnas. 
Förhandlingar fortgår och information lämnas löpande till bolagets fordringsägare, risk föreligger att 
någon av dessa vidtar rättliga åtgärder mot bolaget. 
Som framgår av ovan finns ett antal osäkerhetsmoment vad gäller den framtida finansieringen, vilket 
medför att det kan finnas betydande tvivel beträffande bolagets fortsatta drift. 
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Forskning och utveckling 

Bolaget har i dagsläget sju fårdiga modeller som är i produktion eller färdiga för produktion. 
Utvecklingskostnaderna har även detta år lyckats hållas på en för branschen extremt låg nivå sett till 
de produkter som utvecklats. Under kommande verksamhetsår kommer bolagets hela fokus vara att 
lansera de nu framtagna modellerna samtidigt som utvecklingen av ytterligare nya produkter 
kommer att fortskrida med oförminskad styrka och fart. Det uppskattade värdet på vår 
produktkatalog överstiger vida de nedlagda kostnaderna. Under räkenskapsåret fårdigutvecklades en 
ny smartphone modell Dahl  People  samt en featurephone modell Dahl InTro Lite. 
Vi har även startat utveckling av en sk. Smart Featurephone samt en 5G modell för lansering under 
kommande verksamhetsår. 

Ägare 

Robin Dahl äger nu 28 700 000 aktier motsvarande 40,55 (Föreg år 28 700 000 aktier 44,50 %) av 
totala antalet aktier i bolaget. 
Sören Alm äger nu 20 924 600 aktier motsvarande 29,57 % (Föreg år 21 300 000 aktier 33, 03 %) av 
totala antalet aktier i bolaget. Dessa aktier är pantsatta vid räkenskapsårets utgång. 
I övrigt finns ingen aktieägare med över 10 % av totala antalet aktier i bolaget. 
Under året har omkring 350 nya aktieägare tillkommit som tillsammans äger 6 282 000 aktier 
motsvarande 8,87 %. 

Förändring av eget kapital 

 

Aktie- 
kapital 

Fond för 
utv.utgifter 

Aktieägar 
tillskott 

Ej registrerat 
AK  84. ÖKF 

Över- 
kursfond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Belopp vid årets ingång 644 868 2 586 258 3 930 000 450 000 12 874 048 -16 572 545 -1 478 112 
Omföring 

       

-1478112 +1 478 112 
Förändring 

   

857 677 

 

-450 000 6 474 180 -857 677 

  

Avskrivningar 

  

-2 567 954 

   

2 567 954 

  

Aktieägartillskott 

    

-300 000 

     

Årets resultat 

        

-5 944 804 
Nyemission 

          

Belopp vid årets utgång 707 688 

 

875 981 3 630 000 0 19 348 228 -16 340 380 -5 944 804 

Flerårsöversikt (tkr) 2019 
Nettoomsättning 2 316 
Resultat efter finansiella poster -5 945 
Avkastning på eget kap. (%) -108 
Soliditet (%) 59,6 
Bruttovinstmarginal (%) -123 

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 

ansamlad förlust 
årets förlust 

behandlas så att 
i ny räkning överförs 

2018 2016/17 2015/16 
1 765 79 25 

-1 478 -741 -1 752 
-61 -152 -371 

45,2 13,0 14,3 
-142 -1 066 -2 577,0 

-15 464 398 
-5 944 804 

-21 409 202 

-21 409 202 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 
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Resultaträkning Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Aktiverat arbete för egen räkning 

 

857 677 316 399 
Nettointäkter 

 

2 315 900 1 765 048 
Övriga rörelseintäkter 

 

0 0 

  

3 173 577 2 081 447 

Rörelsens kostnader 

   

Handelsvaror / lagerjusteringar mm 

 

-2 847 077 -2 220 787 
Övriga externa kostnader 

 

-3 613 260 -593980 
Personalkostnader 1 -0 -0 

  

-6 460 337 -2 814 767 
Rörelseresultat 

 

-3 286 760 -733 312 

Resultat från finansiella poster 

   

Avskrivningar & Nedskrivningar 

 

-2 567 954 -723 849 
Räntekostnader och valutadifferenser 

 

-90 090 -20 943 

  

-2 658 044 -744 792 
Resultat efter finansiella poster 

 

-5 944 804 -1 478 112 

Återförda nedskrivningar 

   

Lämnat koncernbidrag 

 

-o -o 

Årets resultat 

 

-5 944 804 -1 478 112 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 
Summa tecknat men ej inbetalt aktiekapital 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för forsknings- och 

Not 2019-12-31 

o 
o 

2018-12-31 

o 
o 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2 4 793 321 3935 644 
Ackumulerade avskrivningar för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

 

-3 917 340 -1 349 386 
Summa immateriella anläggningstillgångar 

  

875 981 2 586 258 

Finansiella anläggningstillgångar 

       

Andra långfristiga fordringar 4 1 150 978 

  

0 
Andelar i koncernföretag 3 

 

25 000 

 

25 000 
Summa finansiella anläggningstillgångar 

 

1 175 978 

 

25 000 

Summa anläggningstillgångar 

 

2 051 959 2 611 258 

Omsättningstillgångar 

       

Varulager m m 

       

Färdiga varor och handelsvaror 

  

978 600 1 205 951 

Kortfristiga fordringar 

       

Kundfordringar 

 

1 079 935 1 039 990 
Fordringar koncernföretag 

   

0 

  

0 

Övriga fordringar 

  

28 262 

 

471 987 

Korffi-istiga placeringar 

       

Övriga kortfristiga placeringar 

   

0 

  

0 

Kassa och bank 

   

43 

  

253 
Summa omsättningstillgångar 

 

2 086 840 2 718 181 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

4 138 799 5 329 439 
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Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

Aktiekapital 

 

707 688 

 

644 868 
Ej registrerat aktiekapital 

  

0 

 

1 700 
Fond för utvecklingsutgifter 

 

875 981 2 586 258 

 

1 583 669 3 232 826 

Fritt eget kapital 

      

Överkursfond 19 348 228 12 874 048 
Ej registrerad överkursfond 

  

0 

 

423 300 
Erhållet aktieägartillskott 3 630 000 3 930 000 
Balanserad vinst eller förlust -16 340 380 -16 572 545 
Årets resultat -5 944 804 -1 478 112 

  

-693 044 

 

-823 309 
Summa eget kapital 2 276 713 2 409 517 

Kortfristiga skulder 

      

Skulder till kreditinstitut 

  

0 

  

0 
Leverantörsskulder 1 783 397 1 462 676 
Skulder till koncernföretag 

 

3 176 

 

30 423 
Övriga skulder 

 

75 513 

 

751 823 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  

0 

 

675 000 
Summa kortfristiga skulder 1 862 086 2 919 922 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 138 799 5 329 439 
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Tilläggsupplysningar 

Allmänna upplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med å'rsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1. 
Årsredovisning (K3). 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
Bolaget har betydande skattemässigt outnyttjade underskott vilket också innebär att det finns en 
s.k. uppskjuten skattefordran. På grund av regelverkets komplexitet samt den hittillsvarande 
förmågan att skapa intäkter så väljer Dahl  Sweden Mobile Technology  AB att ej redovisa någon 
uppskjuten skattefordran. 

Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att 
företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp). Avdrag görs för lämnade rabatter. 

Anläggningstillgångar 
Balanserade utvecklingsarbeten och licenskostnader (Immateriella anläggningstillgångar) har 
nedskrivits med 2 567 954:-. Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. 
Avskrivningar på balanserade utvecklingsarbeten kommer i framtiden påbörjas i samband med 
sälj start. 

Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. 
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. 
Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 

Koncernförhållande 
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas ingen koncernredovisning. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

Avkastning på eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt). 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
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Bruttovinstmarginal (%) 
Nettoomsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i 
procent av nettoomsättningen. 

Noter 

Not 1 Personalkostnader 

Bolaget har inte haft några anställda under året. 

2019-12-31 2018-12-31 

Not 2 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 935 644 2 619 245 
Inköp 

 

857 677 

 

316 399 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 793 321 3 935 644 
Nedskrivning -3 917 340 -1 349 386 
Utgående redovisat värde 

 

875 981 2 586 258 

Not 3 Andelar i svenska koncernföretag 

Namn, organisationsnummer Kapitalandel Antal Bokfört Marknads 
aktier värde värde 
Dahl  Mobile  AB, 556385-5781 100 % 1 000 25 000 25 000 

Not 4  Andra långfristiga fordringar 
Dahl Mobile Technology Maghreb 737 670 
Dahl Mobile Technology (Asia) Ltd. 413 308 

Utgående saldo 1 150 978 

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförbindelser 

Ställda säkerheter 
Bankgaranti Inga Inga 

Eventualbindelser Inga Inga 
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REVISION & REDOVISNING AB 

Revisionsberättelse 

Till  bolagsstämman i DAHL  SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB ( PUBL) 
Org.nr 556854-8670 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalande med reservation respektive inget uttalande görs 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för DAHL  SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY  AB ( PUBL) för år 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen, förutom effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden", 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av DAHL  SWEDEN MOBILE 
TECHNOLOGY  AB ( PUBL)s finansiella ställning per den 2019-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" kan jag varken till- eller avstyrka att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har inte kunnat observera den fysiska inventeringen av varulagret vid räkenskapsårets ingång eller utgång eftersom jag blev vald 
till revisor i bolaget först senare. Jag har i efterhand inte kunnat erhålla tillräckliga revisionsbevis för att kunna uttala mig om varken 
det ingående eller utgående lagrets existens och värde. Varulagret utgör en väsentlig post i årsredovisningen. 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till DAHL  SWEDEN MOBILE 
TECHNOLOGY  AB ( PUBL) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande med reservation. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt dnft 
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen av vilken det 
framgår att det finns betydande tvivel beträffande bolagets antagande om fortsatt drift då bolagets likviditet och framtida finansiering 
är osäkert och avhängt av att försäljningen av bolagets produkter kommer att öka. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 2019-06-12 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. Tidigare revisor har inte 
upprättat anmälan om sitt förtida utträde enligt 9 kap. 23§ aktiebolagslagen eller underrättelse enligt 9 kap. 23§ aktiebolagslagen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
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 felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen fmns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

DAHL  SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB ( PUBL), Org.nr 556854-8670 
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REVISION & REDOVISNING AB 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fdrfattningar 

Inget uttalande görs respektive uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
DAHL  SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY  AB ( PUBL) för räkenskapsåret 2019 samt haft i uppdrag att utföra en revision av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" kan jag varken till- eller avstyrka att bolagsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund [Or uttalanden 
Som framgår av min Rapport om årsredovisningen kan jag bland annat varken till- eller avstyrka att balansräkningen fastställs. 

Jag har utfört revisionen av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till DAHL  SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY 
AB ( PUBL) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 avseende: 

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

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

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

DAHL  SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB ( PUBL), Org.nr 556854-8670 
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REVISION & REDOVISNING AB 

Anmärkningar 
Vid flertalet tillfällen under året har avdragen skatt och sociala avgifter betalts för sent. Styrelsen och verkställande direktören har 
därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget 
utöver dröjsmålsräntor. 

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. 

Stockholm de 16 fe ruari 2021 
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