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Verksamheten 

Enea är verksamt inom inbyggda realtidsoperativsystem och 
avancerad teknisk systemutveckling och erbjuder både mjuk-
vara och konsulttjänster. Mjukvaran och tjänsterna erbjuds var 
för sig, men efterfrågas i ökad utsträckning tillsammans.

Eneas mjukvaruverksamhet är en global leverantör av mjuk-
vara inom realtidsteknologi, inbyggda system, middle ware, 
utvecklingsverktyg och databasteknologi främst inom telekom-
munikation. Produktutveckling bedrivs i USA, Sverige, Stor-
britannien och Rumänien.

Konsultverksamheten inriktar sig på kvalifi cerad teknisk 
systemutveckling med fokus på områdena realtidssystem och 
tele- och datakommunikation på den amerikanska och nordiska 
marknaden. Verksamheten har kontor på ett fl ertal orter i Nord-
amerika och Sverige. 

Koncernens verksamhet är uppdelad på tre geografi ska 
regioner: Norden, Nordamerika och EMEAA (Europa, Mellanös-
tern, Asien och Afrika). Verksamheten är organiserad i följande 
enheter: 
•   Market Operations, innefattande all försäljning 

och samtliga konsultenheter.

•   R&D, innefattande all produktutveckling.

•   Marketing, innefattande produktledning 
samt marknadskommunikation.

•   Finance and Administration, innefattande 
ekonomi, IT, personal och administration.

Totalt antal anställda i koncernen är cirka 500.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheterna har under året utvecklats positivt med god 
efterfrågan på Eneas produkter och konsulttjänster. Under 2006 
har Enea genomfört satsningar för att bredda verksamheten 
med nya produkter och tjänster, bland annat inom middleware. 
Samtidigt anpassas produktutbudet till marknadens efterfrågan 
av integrerade totallösningar. Eneas utökade erbjudande utgörs 
av väl integrerade mjukvaror såsom realtidsoperativsystem, data-
baser, kommunikationsmjukvara och middleware för tillämp-
ningar inom telekommunikation. Som en följd av detta har ett 
antal viktiga kundordrar erhållits under året. Eneas konsult-
kompetens, som möjliggör integrering av lösningar med kundens 
mjukvara, har förutsättningar att ytterligare driva efterfrågan.

Enea har under året fortsatt arbetet med att stärka mark-
nadsfunktionen med fl era nyrekryteringar. Vidare har aktivite-
ten inom forskning och utveckling ökat vilket bland annat har 

lett till ett stort antal nya produktreleaser, till exempel Network 
Application Services Platform innefattande MontaVistas Linux 
och Eneas produktfamiljer OSE, Polyhedra, Element och LINX.

Som ett led i Eneas löpande kvalitetsledningsarbete certifi e-
rades Enea 2006 enligt ISO 9001.

Omsättnings- och resultatutveckling

Koncernens nettoomsättning ökade med 3 procent till 750 
(726) mkr. Mjukvaruverksamheten ökade med 9 procent medan 
konsultverksamheten var i nivå med föregående år. Den egna 
konsultverksamheten visade god tillväxt samtidigt som andelen 
underkonsulter var omkring 20 personer färre än under fjolåret. 
Årets rörelseresultat uppgick till 68 (56) mkr. Nettoomsättningen 
utanför Norden svarade för 21 (20) procent av den totala 
omsättningen i koncernen.

Finansiell ställning

Kassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick under året 
till 6 (52) mkr. Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 146 (178) 
mkr. Koncernen har inga räntebärande skulder, varför likvida 
medel motsvarar en positiv nettokassa.

Forskning och utveckling

Inom koncernens verksamhetsgren Enea Software sker löpande 
utveckling av programvara för inbyggda system. Aktivering av 
utvecklingskostnader för mjukvaruprodukter har skett under 
året till ett belopp av 33 (4) mkr. Dessa kostnader avser främst 
arbete med utveckling av middlewareprodukter såsom Element, 
LINX med fl era. Kostnaderna för forskning och utveckling utgör 
10 (11) procent av de totala rörelsekostnaderna i koncernen.

Finansiella risker och fi nanspolicies och andra risker 

och osäkerhetsfaktorer

För information om fi nansiella risker och fi nanspolicies samt 
andra risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till not 20.

Personal

Många av Eneas kunder har bland världens mest avancerade 
och uppdragskritiska behov, vilket innebär stora möjligheter till 
utveckling och ökat ansvarstagande. Enea arbetar kontinuerligt 
med rekrytering och kompetensutveckling.

För anställnings- och arbetsvillkor följer Enea lokal praxis. 
För mer detaljerad information hänvisas till sidan 11.

Miljöaspekter

Enea säljer mjukvara och konsulttjänster. Produkterna i sig är 
inte miljöpåverkande.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Enea AB (publ), 556209-7146, 

avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 

2006, bolagets trettioåttonde verksamhetsår.
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Bolagsstyrning

Bolagsstyrning inom Enea utgår från svensk lagstiftning, note-
ringsavtalet med Nordiska börsen (OMX) samt de regler och 
rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer.

Den svenska koden för bolagsstyrning har implementerats 
i Stockholmsbörsens regelverk och koden gäller alla svenska 
företag som är inregistrerade på börsen och andra noterade 
företag med ett börsvärde som överskrider 3 miljarder svenska 
kronor. Enea omfattas alltså för tillfället inte av Koden. Styrel-
sen har dock beslutat att bolaget successivt ska anpassa sig till 
Koden. Enea uppfyller redan idag de fl esta av Kodens huvud-
sakliga krav. Bland annat kan nämnas att styrelsen har revi-
sions- och ersättningsutskott, att valberedning inrättats, att 
styrelsens stämmovalda ledamöter genomgått OMX-utbildning 
för styrelseledamöter, att styrelsen regelbundet utvärderar sitt 
arbete, att styrelsen vid varje styrelsemöte har en så kallad 
Executive Session (det vill säga sammanträder utan att vd eller 
bolagsledning närvarar) samt att upplägget av Årsstämman föl-
jer Kodens rekommendationer.

Kompletterande information om bolagsstyrning inom Enea 
fi nns på bolagets hemsida www.enea.com.

Styrelsens arbete

Enea ABs styrelse består av sex ledamöter valda av bolagsstäm-
man samt två ledamöter och en suppleant valda av personalor-
ganisationerna.

Vd, som inte är styrelseledamot, deltar vid varje styrelsemöte. 
Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden 
som föredragande vid behov. Bolagets revisor rapporterar varje år 
till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sin bedöm-
ning av företagets interna kontroll.

Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår från arbetsordningen, 
vilken reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelse-
ordförande och vd. Arbetsordningen innefattar även riktlinjer 
om antal ordinarie styrelsemöten samt vilka ärenden som ska 
behandlas på ordinarie styrelsemöten.

Styrelsearbetet har under 2006 omfattat uppföljningar och 
rapportering från den fortlöpande affärsverksamheten, frågor 
om förvärv, strategi, organisation, investeringar i forskning och 
utveckling samt frågor av fi nansiell karaktär.

Under 2006 hade styrelsen 8 (9) protokollförda sammanträ-
den, varav ett tvådagars arbetsmöte med fokus på koncernens 
strategi. 

Framtida utveckling

Marknaden för Eneas produkter är i snabb förändring och 
bedöms av fl era marknadsanalytiker växa med upp till 15 pro-
cent per år framöver. Det är också Eneas ambition att långsik-
tigt, över en konjunkturcykel, växa med 15 procent per år med 
en genomsnittlig rörelsemarginal över 10 procent.

Förslag till disposition beträff ande Enea ABs vinst

För stämmans disposition stående medel utgör:

Överkursfond 486 865

Balanserat resultat 49 618 656

Årets resultat 4 034 593

Summa 54 140 114

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Enea ABs 
resultat balanseras i ny räkning.

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande 
noter. De fi nansiella rapporterna godkändes för utfärdande av 
moderbolagets styrelse den 30 mars 2007.


