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2017 i korthet 
 
 

- 20,4 MSEK 
Redovisad förlust 2017 
 

30% 
Soliditet vid årets utgång 
 

0,15 SEK 
Aktiekurs 2017-12-31 
 

26,2 MSEK 
Börsvärde 2017-12-31  
(inkl pågående nyemission) 
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VD HAR ORDET 
 

2017 – ännu ett förlorat år 
 
 
Mycket kan sägas om verksamhetsåret 
2017 och det är förståeligt att vår 
trovärdighet, att vi vet vad vi gör, är låg. 
Det går dock framåt och mycket går åt rätt 
håll i Amnode, även om det fortsatt händer 
saker i verkstaden som inte borde ske. 
Mycket är hänförligt till en under långtid 
underinvesterad maskinpark men vi kan 
inte fria oss från att en del beslut har varit 
mindre kloka, i vart fall sett i backspegeln.  
 
Året inleddes med stigande råvarupriser 
som kom att belasta resultatet för 2017 i 
hög grad tillsammans med att ett antal 
äldre lönsamma artiklar togs ur produktion 
av kunderna. Ett antal äldre lagerartiklar 
har fått skrivas av då de utgått ur både 
Amnode/kundernas sortiment samt att 
reklamationskostnaderna för 2017 varit 
stora som konsekvens av hårt sliten 
maskinpark och produktionsstyrning. 
 
Amnodes prisbild mot kund är hårt styrd 
av långa avtal och möjligheter att 
omförhandla priser t.ex. på grund av höjda 
råvaror priser är ofta låsta minst 3 - 6 
månader. Det tog ända till januari 2018 
innan ersättningar och kostnader 
framgångsrikt var omförhandlade till en för 
Amnode acceptabel prisbild, dock till 
priset att vi tappade volymer, då vissa 
kunder inte accepterade våra nya priser och 
lämnade oss. 
 
Amnode rapporterade ett antal nya orders 
under andra delen av 2017 som har satts i 
produktion, men som också rapporterats 
inte får betydande effekt förrän under 2018 
och 2019. För 2017 innebär det snarare 
ökade kostnader för igångsättning och 
provleveranser. De nya volymerna har 
därför inte kunnat kompensera för tappet 

av leveranser avseende äldre produkter 
under senhösten 2017.  
Totalt beräknas Amnode ha avvecklat och 
tappat artiklar som dels tagits ur 
produktion, avvecklats på grund av för 
dålig lönsamhet och förlorade då kunden 
inte accepterat höjda priser med för 
Amnode nödvändig marginal, om ca 10 
Msek i volymer från 2016. Trots tagna nya 
order så har Amnode inte under 2017 helt 
kunnat ersätta tappad volym i samma takt 
med nya produkter, vilket lett till att 
omsättningen minskat med ca 4,4 Msek,    
-5 %, under året, trots gott orderläge. 
Effekten skall komma 2018-2019 och det 
positiva med denna artikelväxling är att vi 
har en större andel friska nya artiklar och i 
genomsnitt högre marginal och modernare 
avtal med våra kunder. Ett sätt att mäta 
denna förändring är att inte mindre än cirka 
25 % av vår nuvarande produktion är 
artiklar som tillkommit efter första januari 
2017.  
 
Trots ett arbete med att begränsa Amnodes 
lager både vad gäller färdiga produkter och 
råmaterial har lagervolymen ökat från år 
till år. Detta är primärt en konsekvens av 
mindre bra styrning och hårda krav på 
leveransprecision i kombination med en 
inte helt tillförlitlig produktionsapparat. I 
slutet av året kunde vi åter konstatera att 
ett antal produkter gått ur både vårt och 
kundernas sortiment vilket ledde till att en 
nedskrivning om 2,9 Msek av engångs-
karaktär belastar resultatet 2017. 
 
Det är vidare trist att konstatera att vårt 
kvalitetsarbete inte gett det resultat som 
förväntats, vår leveransprecision är god, till 
priset av större lagerbindning, men det 
förekommer fortfarande för mycket 
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reklamationer av produkter som inte håller 
kundens kvalitetskrav, vilket kostat 
Amnode betydande summor i form av 
ersättningsleveranser och skrotnings- 
kostnader. Här finns utrymme för 
förbättringar.  
 
När vi blickar bakåt och analyserar 
utvecklingen, kan vi konstatera, trots att 
övrig industri i Sverige under 2017 gått för 
högtryck så har Amnode gjort ett av sina 
sämsta resultat någonsin vilket är en 
besvikelse mot bakgrund av de förväntade 
förutsättningarna som kommunicerats både 
inför 2017 och under 2017.  
 
Inför årsstämman 2017 och för att försöka 
bryta utvecklingen beslöt styrelsen att Lars 
Save skulle återta VD rollen så att vår 
COO Sam Olofqvist åter helt kunde 
fokusera på rollen som VD för all 
operativa verksamhet i dotterbolaget AM 
Stacke Group AB. Som konsekvens av VD 
bytet ersattes Lars Save av Tarja zu dem 
Berge som ordförande för styrelsen i 
Amnode AB.  
 
Det är styrelsens uppfattning att genom de 
vidtagna åtgärderna under hösten och 
beslutet att säkra verksamheten med ännu 
en företrädesemission i slutet av 2017 
säkrades bolagets överlevnad. Samtidigt 
gavs Amnode rimliga förutsättningar inför 
2018 att definitivt vända utvecklingen till 
något positivt. 
 
Bolaget räknar med att de kommunicerade 
finansiella målen 2019 fortsatt är möjliga 
att uppnå även om en avstämning kommer 
att behövas efter delårsrapport jan - mars 
2018. Utvecklingsplanen har förskjutits på 
grund av det sämre utfallet 2017, men 
lägre affärsvolym och bättre marginal kan 
vi leva med 2018, även om det är svårt att 
sänka våra fasta kostnader mer än vad som 
gjorts. 
 
 

Arbetet med att implementera en kvalitets-  
säkrad offertprocess samt en ny 
prioriteringsordning med bättre kundanalys 
skall leda till en förbättring av 
bruttomarginalen under från 2018. 
 
Offertprocessen skall hjälpa ledningen att 
offerera på rätt artiklar. Amnode har en 
tradition att räkna hem nästa 100% av alla 
offerter man lämnar, något som inte är helt 
normalt och tyder på ett fokus på volym 
snarare än marginal. Något vi jobbar på 
även om det är svårt att rapportera sänkt 
omsättning, vi behöver tillväxt men lönsam 
sådan och utan att äventyra vår relation till 
långvariga bra kunder. 
 
Amnode står fortsatt inför stora utmaningar 
och att framgångsrikt hantera de 
begränsningar vi har i vår historia. En 
svårighet ledningen har är avsaknad av 
större huvudägare som kan känna ett extra 
ansvar för verksamhetens strategiska 
inriktning. Ingen ägare har mer än 10% av 
bolaget och vi har ca 1 400 mindre 
aktieägare, som det är svårt att engagera.  
 
Styrelsen har fattat beslut att genomföra en 
företrädesemission, villkorad till bifall på 
årsstämman 2018, 23 maj 2018, varför vi 
uppmanar så många som möjligt av våra 
aktieägare att komma på stämman för att 
utrycka sin åsikt om förvaltningen och hur 
vi tillsammans kan ta Amnode framåt. 
 
Den beslutande företrädesemissionen skall 
användas till nödvändiga maskin-
investeringar i ett försök att bygga bort alla 
störningar och höga kostnader och säkra 
positivt kassaflöde från verksamheten för 
helår 2018. 
 
Lars Save  
Verkställande direktör 
Amnode 
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VISION 
Amnodes vision är att med en hög grad av 
automation och produktion med begränsad 
bemanning tillsammans med nya och 
innovativa inköpskanaler för råämnen göra 
Koncernen lönsam och kunna påbörja 
utdelning till våra hårt prövade aktieägare. 
 
AFFÄRSIDÉ 
Amnodes affärsidé är att vara en komplett 
och innovativ leverantör och samarbets-
partner till fordon-, Industri-, kraftindustri- 
och VVS- kunder i norra Europa. Amnode 
AB erbjuder produkter från fem kärn-
områden;  

- varmsmide,  
- fleraxlig bearbetning, 
- automatsvarvning, 
- kuggfräsning 
- långhålsborrning  

i två specialiserade produktionsenheter i 
Gnosjö och Skultuna. 
 
VERKSAMHET 
Amnode arbetar tillsammans med våra 
kunder och erbjuder helhetslösningar på 
deras behov och problem.  
Vi har kompetens hela vägen från produkt- 
utveckling, konstruktion och till att 
producera komponenter vid våra två 
samverkande fabriker i Gnosjö och 
Skultuna som är specialiserade inom 
varmformning, kuggfräsning, 
långhålsborrning och kvalificerad fleraxlig 
bearbetning i små och stora serier och som 
utgör en värdekedja som på ett effektivt 
sätt kan agera antingen tillsammans eller 
som självständig leverantör.  
Amnode har ett stort antal kunder i norra 
Europa bland andra Scania (tunga fordon), 
HIAB (kranindustri), Uponor (VVS), 
Bufab Group och Alfa Laval m.fl. 
Koncernens huvudsegment är tunga fordon 
som utgör ca 55% av omsättningen, 
industri 28 % och VVS.   
 
Verksamheten i Gnosjö omfattar cirka 80  

% av koncernens externa omsättning och 
består av traditionell tillverkning av 
bearbetade och varmpressade produkter. 
Utgångsmaterialet är i de festa fall 
stångmaterial i stål eller mässing men kan 
också vara ett smitt ämne från vår smedja i 
Skultuna.  
Maskinparken omfattar bl.a. 10 transfer-
maskiner med upp till 18 stationer samt 5 
stycken fleropar med 4-axlig bearbetning. 
Många av maskinerna är utrustade med 
vision system och robotutrustning  
som ger stor flexibilitet i maskinparken 
vilket ger möjligheter att producera både 
stora och små serier samt såväl enkla som 
komplicerade detaljer med högsta kvalitet. 
En av företagets styrkor är att kunna 
erbjuda hela kedjan från automatsvarvat 
ämne till transferbearbetad färdig 
komponent. Bolaget producerar också 
tyngre stålkomponenter som klarar 
extrema kvalitetskrav och där produkterna 
återfinns inom tunga fordon, pelarkranar 
och produkter för skogsindustrin. Stacke 
Mattssons kunder utgörs i huvudsak av ett 
fåtal större internationella kunder. 
 
Verksamheten i Skultuna omfattar ca 20 % 
av koncernens externa omsättning. 
Produkterna utgörs av varmpressade, 
bearbetade och svarvade komponenter i 
mässing, aluminium, aluminiumbrons, och 
koppar. Smidesprocessen i Skultuna utgör 
det första steget vid koncernens 
tillverkning av varmformade komponenter. 
Processen är snabb och ekonomisk och ger 
dessutom ett homogent och tätt gods, något 
som är till stor vikt för många av 
koncernens artiklar som hanterar vätskor 
och gaser under tryck.  
Maskinparken består av 6 st skruvpressar 
från 180 ton till 1250 ton, fyra 
helautomatiska linor från 180 till 400 ton, 
vilket innebär helt automatiska processer  
från kapat ämne till färdigt ämne, tre 
excenterpressar från 250 ton till 350 ton 
samt ett stort antal skägg- 
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och kalibreringspressar vilket gör 
koncernen till en ledande aktör inom 
varmpressning i Norden. Material  
som varmformas är framför allt mässing 
och koppar.  
Exempel på produkter som tillverkas är, 
ventiler och kopplingar för VVS samt 
nipplar och fästelement till fordon och 
kraftindustrin. 
Amnode har också en sourcing verksamhet 
som i huvudsak omfattar inköp av 
handelsprodukter och av råmaterial till  
övriga bolag i koncernen samt en mindre 
del till externa kunder. Amnode ser stora 
möjligheter att utveckla sourcing konceptet 
främst mot externa kunder då ledningen 
har både den kunskap och de kontakter 
som krävs för att göra lönsamma sourcing 
affärer. 
 
Amnode har certifikat av DNV enligt 
ISO9001, ISO14001 samt TS16949.

MARKNADEN 
 
Amnodes viktigaste marknader är Sverige 
och Tyskland, men kunder finns också i 
Asien, Europa och Nord- och Sydamerika. 
Amnode är i huvudsak en underleverantör 
utan egna produkter där koncernen tar 
produktionsuppdrag i hård konkurrens med 
ett stort antal andra nordeuropeiska 
leverantörer. Amnode konkurrerar  
främst med leverensprecision, kvalité och 
med konkurrenskraftiga priser i nämnd  
prioriteringsordning. 
 
Den totala marknaden för Amnodes  
produktionskunnande är mycket stor och  
med den konjunktur som råder är Amnodes 
möjligheter att växa goda. Amnode 
fokuserar på den tunga fordonsindustrin, 
industrisegmentet, kraftindustrisegmentet 
och VVS-produkter där kunderna finns 
främst i norra Europa. 
Efterfrågeläget i den europeiska 
fordonsindustrin har idag skapat över-
belastningsproblem vilket lett till 
svårigheter för lastbilsproducenterna att  
få leveranser. Amnode ser liknande 
tendenser i övriga segment som man 
fokuserar på. 
Amnode kan i dagsläget möta den ökade  
efterfrågan genom att skala upp 
produktionen väsentligt i sina anläggningar 
med en investeringsvolym om ca 6 – 8 
MSEK.
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AKTIER OCH AKTIEKAPITAL 
 
 
Aktien och aktiekapitalet 
Aktiekapitalet i Bolaget uppgick per 2017-
12-31 till 21 806 TSEK fördelade på 
87 223 852 emitterade och betalda aktier. 
Endast ett aktieslag föreligger. Aktiernas 
kvotvärde var 2017-12-31 0,25 kronor, 
som sänktes till 0,05 kronor i samband 
med att den pågående nyemissionen 
slutfördes 2018-01-23. Samtliga aktier ger 
lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, 
vinst och eventuellt överskott vid 
likvidation. 
Varje aktie representerar en röst per aktie 
vid bolagsstämma och varje aktieägare är 
berättigad att Rösta för det fulla antalet av 
aktieägaren ägda eller företrädda aktier vid 
bolagsstämma.  
Samtliga aktier ger också lika företrädes-
rätt att teckna aktier vid emission av nya 
aktier i Bolaget om inte bolagsstämman 
eller styrelsen genom ett bemyndigande 
från bolagsstämma beslutar om avvikelse 
från aktieägares företrädesrätt. 
Aktierna är fritt överlåtbara och 
denominerade i sek. De befintliga aktierna 
är inte och har inte heller varit föremål för 
erbjudande som lämnats till följd av 
budplikt, inlösenrätt eller lösen-skyldighet. 
Det har inte förekommit några offentliga 
uppköpserbjudande avseende Bolagets 
aktier under det innevarande eller 
föregående räkenskapsår. 
Antalet aktier i Bolaget var per 31 
december 2017 87 223 852 stycken.  
Enligt Bolagsordningen som antogs den 30 
november 2017 kan Bolaget ha lägst 
80 000 000 aktier och högst 320 000 000 
aktier. Aktiekapitalet kan vara lägst 4 000 
000 kronor och högst 16 000 000 kronor. 
 
Bemyndigande 
Vid årsstämman den 1 juni 2017 erhöll 
styrelsen bemyndigandet att intill nästa 
årsstämma genomföra kontantemissioner, 
kvittningsemissioner, apportemissioner 
samt utfärda teckningsoptioner med eller 
utan beaktandet av aktieägarnas före-

trädesrätt och enligt de begränsningar som 
framgår av bolagsordningen. 
Bemyndigandet omfattas av de 
begränsningar som följer av Bolagets 
bolagsordning. 
 
Konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner 
och incitaments program 
Det finns inga konvertibla skuldebrev, 
teckningsoptioner eller annat aktierelaterat 
incitamentsprogram upprättat. 
 
Aktieägaravtal 
Styrelsen saknar kännedom om 
aktieägaravtal eller andra 
överenskommelser mellan  
aktieägarna i Bolaget som reglerar 
parternas inflytande över aktierna i 
Bolaget. 
 
Handelsplats och handel 
Bolaget och dess värdepapper är anslutna 
till Euroclear Sweden AB. Euroclear är 
central värdepappersförvaltare och 
clearingorganisation och för Bolagets 
digitala aktiebok. Inga aktiebrev har 
utfärdats. Euroclear adress är: Euroclear 
Sweden AB. Box 7822, 103 97 Stockholm. 
Aktien handlas sedan den 8 december 2008 
på AktieTorget under kortnamnet AMNO 
och med ISIN-kod SE0002069633 
 
Utdelningspolicy 
Enligt de nya ekonomiska målen skall 
utdelning ske i framtiden med minst 30 % 
av vart års vinst, förutsatt att bolagets 
låneavtal och investeringsbehov så 
möjliggör. 
 
Styrelsens förslag vid bolagsstämman  
Vid bolagsstämman den 23 maj föreslås 
beslut om ny företrädesemission vilken 
skall tillföra bolaget en emissionslikvid om 
cirka 8 MSEK. Villkoren fastställs senast 
fem dagar före avstämningsdagen den 25 
maj 2018.  
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Aktiehandeln, Amnodes genomsnittliga 
kurs på Aktietorget 2017. 
Volymvägt genomsnittlig avslutskurs 
under 2017 har varit 0,33 (1,77) kr per 
aktie under 251 (242) handelsdagar 2017.  

Slutkurs årets sista handelsdag 2017-12-30 
blev 0,15 kr per aktie och med 87 223 852 
aktier i Amnode ett marknadsvärde om 
totalt 13,0 (före den pågående 
nyemissionen) MSEK vid årets slut.

 
 
 
AMNODES AKTIEKAPITAL - utveckling sedan grundandet till 2018-01-31 
 

År Transaktion Ökning av 
antalet aktier 

Totala 
antalet 
aktier 

Ökning av 
aktiekapitalet 

(tkr) 

Totalt 
aktiekapital 

(tkr) 
2007 Bolagets grundande - 7 978 000 - 1 995 

2008 Apportemission 672 000 8 650 000 167 2 162 

2009 Nyemission 21 625 000 30 275 000 5 407 7 569 

2010 Minskning 
aktiekapital - 30 275 000 -6 056 1 513 

2010 Nyemission 45 412 494 75 687 494 2 271 3 784 

2011 Nyemission 24 719 800 100 407 294 1 236 5 020 

2012 Omvänd split 1:39 633 841 2 574 546 - 5 020 

2013 Apport- och 
nyemission 812 691 3 387 237 1 585 6 605 

2014 Apportemission 600 000 3 987 237 1 170 7 775 

2014 Apportemission 964 480 4 951 717 1 881 9 656 

2014 Nyemission 666 667 5 618 384 1 300 10 956 

2015 Nyemission 330 114 5 948 498 644 11 600 

2015 Apportemission 2 346 150 8 294 648 4 575 16 175 

2015 Förändring av 
kvotvärde - - -14 101 2 074 

2015 Nyemission 8 294 648 16 589 296 2 074 4 147 

2016 Nyemission 34 913 737 51 503 033 8 729 12 876 

2017 Nyemission 14 854 151 66 357 184 3 713 16 589 

2017 Nyemission 20 866 668 87 223 852 5 217 21 806 

2018 
Förändring av 
kvotvärdet - - -17 445 4 361 

2018 Nyemission 87 223 852 174 447 704 8 722 13 083 

 
STÖRSTA ÄGARE PER 2018-03-31 (efter registrerad nyemission i januari 2018) 
 
 Kapitalandel % 
Samnode AB (Sam Olofqvist) 7,53 
Lars Save 7,41 
Avanza Pension 6,39 
Gerhard Dal 3,48 
Michael Lindström 2,29 
Totalt 27,1 
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STYRELSE  
Enligt bolagsordningen skall styrelsen i 
Amnode bestå av lägst 3 och högst 8 
ledamöter, med högst 2 suppleanter. 
Bolagets styrelse består för närvarande av 
fem ledamöter, vilka tillsatts för tiden intill 
slutet av kommande årsstämma.  
 
 
Tarja zu dem Berge 
Styrelsens ordförande 
 
Född: 1964 
Invald: 2013 
Utbildning och erfarenhet: Tarja är 
Civilekonom vid Göteborgs 
Handelshögskola och Executive MBA vid 
Copenhagen Business School. Hon har 
arbetat sedan år 2000 med investment 
management och finansieringar av små och 
medelstora bolag och är idag Vd på ALMI 
Invest Småland&Öarna AB. Står 
oberoende från huvudägarna i Amnode. 
 
Innehav: - 
 
Lars Save 
VD, Ledamot 
 
Född: 1954 
Invald: 2011 
Utbildning och erfarenhet: Lars är 
Civilingenjör från KTH. Startat och drivit 
stora som små företag och börskoncerner 
som VD, Ordf. och styrelseledamot. 
Verksamheterna har främst berört 
tjänsteföretag, men även producerande 
företag. Lars ägande i Amnode är både 
direkt och indirekt via bolag. 
 
Innehav: 3 884 433 aktier (2017-12-31) 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Lindström 
Ledamot 
 
Född: 1959 
Invald: 2007 
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom 
vid Göteborgs Handelshögskola. Michael 
har lång erfarenhet från kapitalmarknaden 
och har varit verksam inom Corporate 
Finance sedan 1985. Michael är idag 
styrelseledamot och delägare i ett antal 
onoterade och noterade bolag.  
Innehav: 1 020 577 (2017-12-31) 
 
Peter Larsson 
Ledamot 
 
Född: 1958 
Invald: 2017  
Utbildning och erfarenhet: Peter Larsson är 
född och uppvuxen i Västra Sverige och är 
utbildad ekonom. Peter har arbetat med 
produktion, utveckling och marknad, 
främst i verkstadsföretag. Han har haft 
olika ledarbefattningar sedan 1987. Idag är 
Peter verksamhetskonsult med fokus på 
förändringsarbete. 
 
Innehav: - 
 
Bajram Nuhi 
Ledamot 
 
Född: 1985 
Invald: 2017 
Utbildning och erfarenhet: Bajram är 
grundare och VD för finansbolaget 
Finansia samt investerare och delägare i ett 
flertal mindre bolag med erfarenhet av 
bolag i snabb tillväxt och deras speciella 
behov av finansieringslösningar. Bajram 
har omfattande kompetens i försäljning och 
entreprenör drivna tillväxtorganisationer. 
 
Innehav: 300 000 (2017-12-31) 
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Styrelsen och verkställande direktören för Amnode AB (publ) får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. 
 
Förvaltningsberättelse 
I den här årsredovisningen anges belopp i TSEK om inget annat särskilt anges. 
 
Allmänt om verksamheten 
Amnode är en noterad verkstadskoncern 
med huvudsaklig inriktning på varm-
formning och skärande bearbetning. 
Koncernen har vuxit både organiskt och 
genom att förvärva verksamheter. 
Verksamheten bedrivs i två 
samverkande produktionsanläggningar 
med i huvudsak maskinbearbetningen i 
Gnosjö och smide i Skultuna. Koncernen 
är specialiserad inom fem områden; 
varmsmide, fleraxlig bearbetning, 
automatsvarvning, kuggfräsning och 
långhålsborrning. Stångproduktion som 

sker i automatsvarvar med hjälp av 
CNC-styrda enspindliga och flerspindliga 
maskiner. 
Företaget har också en kärnverksamhet 
genom tillverkning av segjärn och 
stålgjutgods, där materialet både CNC-
svarvas, fräses, kuggas och lång-
hålsborras. Huvudsakliga kunder 
är Scania (tunga fordon), Uponor (VVS), 
HIAB (materialhantering), Fogmaker 
(brandsläckningsutrustning), Sandviken 
och Alfa Laval med flera. Bolagets tre 
marknadssegment är tunga 
fordon, industri och VVS. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning  
 
Flerårsöversikt koncern –  
finansiella mått som är definierade eller specificerade enligt BFNAR 
TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Nettoomsättning 71 855 76 062 80 174 33 927 25 039

Rörelseresultat -12 877 -8 570 -8 981 -5 372 -1 525

Resultat efter finansiella poster -14 367 -10 370 -10 859 -4 774 -1 547

Balansomslutning 66 260 71 708 64 661 23 561 20 640

Soliditet 30% 34% 23% 66% 65%

Medelantalet anställda 43 48 49 15 13

 
 
Alternativa nyckeltal som inte är definierade eller specificerade enligt BFNAR 

2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01 2014-01-01 2013-01-01

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Nettoomsättnings tillväxt % -5,5% -5,1% 136,3% 35,5% -4,5%

Rörelsemarginal EBITDA (%) -8,8% -1,6% -1,6% 3,0% 5,0%

Rörelsemarginal % -17,9% -11,3% -11,2% -15,8% 6,1%

Soliditet (%) 30,1% 34,0% 22,5% 65,8% 64,5%

Balanslikviditet (%) 92,0% 101,0% 93,0% 122,0% 144,0%

Resultat per aktie (kr) -0,27 -0,70 -0,94 -1,20 -0,46

Eget kapital per aktie (kr) 0,23 0,47 1,70 2,76 3,93

Antal aktier (genomsnitt) 74 504 252 15 131 182 7 469 500 4 194 292 3 387 237

Omsättning per anställd (tsek) 1 671 1 636 1 636 2 262 1 926

Medelantalet anställda 43 48 49 15 13  
För definitioner av nyckeltalen se not 31. 
 
 
 
 
Omsättning och resultat 
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Nettoomsättningen under perioden 
uppgick till 71,9 MSEK (76,1 MSEK) en 
minskning med 5,5 %. Rörelseresultatet 
för perioden uppgår till -12,9 MSEK 
(-8,6 MSEK), främst hänförligt till 
förluster i de rörelsedrivande 
dotterbolagen. 
Resultatet efter skatt per aktie för 
perioden uppgår till -0,27 SEK (-0,70 
SEK) / 74,5 milj aktier (15,1 milj aktier). 
 
Minskad omsättning fortsatt ökade 
råvarukostnader, släp i produktionen, 
samt driftstörningar vid igångsättning av 
den nya pressen, utfasning av gamla 
produkter, engångsnedskrivningar av 
lagret samt extra kostnader för fortsatta 
kvalitetsproblem har medfört att 
koncernens rörelseresultat för 2017 har 
försämrats mot tidigare år -12,9 (-8,6) 
MSEK. 
 
Kassaflöde  
Under helåret 2017 uppgick det totala 
kassaflödet till -2,9 (2,7) MSEK. 
Kassaflödet från den löpande verksam-
heten efter förändring i rörelsekapitalet 
uppgick till -10,2 (-5,9) MSEK, som en 
följd av det negativa resultatet efter 
finansiella kostnader samt ett försämrat 
rörelsekapital. Kassaflödet i investerings-
verksamheten uppgick till -2,7 (-3,5) 
MSEK det negativa kassaflödet i 
investeringsverksamheten är i huvudsak 
hänförligt till följdinvesteringar i 
Skultunas press om -2,3 MSEK.  
Kassaflödet i finansieringsverksamheten 
uppgick till 9,9 (12,0) MSEK varav 12,1 
MSEK har tillförts i de två nyemissioner 
som slutförts under året.  
 
Finansiell ställning  
Koncernens kassa per den 31 december 
2017 uppgick till 0,1 (3,0) MSEK, till 
vilket skall läggas en outnyttjad 
checkkredit på 0,4 (4,6) MSEK av en 
total checkkredit på 9,5 (9,5) MSEK, och 
en outnyttjad fakturakredit på 1,3 (1,1) 
MSEK av en total fakturakredit på 9,2 
MSEK d v s totala disponibla medel per 
den 31 december uppgick till 1,8 (8,7) 
MSEK.  

De räntebärande skulderna uppgick per 
den 31 december 2017 till 26,9 (28,0) 
MSEK, vilket efter avdrag för en ränte-
bärande fordringar på 0,1 (8,9) MSEK 
ger en räntebärandenettoskuld på –26,8 
(-19,1) MSEK. Det egna kapitalet 
uppgick per den 31 december 2017 till 
20,0 (24,4) MSEK. Moderbolaget 
redovisar ett eget kapital om 24,4 (23,6) 
MSEK. 
 
Eget kapital  
Eget kapital uppgick den 31 december 
2017 till 20,0 (24,4) MSEK, vilket mot-
svarar 0,23 (0,47) SEK per utestående 
aktie. Förändringar av eget kapital visas 
på sidan 8. Styrelsen har föreslagit att 
årsstämman den 23 maj 2018 att ingen 
utdelning skall utgå för räkenskapsåret 
2017. 
 
Personal  
Medelantalet anställda under perioden 
uppgick till 43, jämfört med 48 2017.  
 
Ägarstruktur  
Per den 31 december 2017 hade 
Amnode AB två ägare (se nedan) som 
var och en innehade aktier motsvarande 
fem procent eller mer av röste- och 
kapitalandelen i bolaget, totalt ägde 
dessa cirka 15,52 %.  
 % 
Samnode AB  9,19 
Avanza Pension 6,33 
Totalt 15,52 
  

Den under december månad 2017 
avslutade företrädesemissionen    
(87 223 852 aktier) registrerades den 23 
januari 2018 hos Bolagsverket. Dessa 
aktier var inte uppdaterade i bolagets 
aktiebok hos Euroclear per 31 december 
2017.  
 
Aktien är noterad på Aktietorget sedan 
2007 och har per bokslutsdagen ca        
1 200 aktieägare. 
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Flerårsöversikt moderföretaget 
 
  2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01 2014-01-01 2013-01-01 

TSEK 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Nettoomsättning 1 680 1 680 1 670 2 135 2 460 

Rörelseresultat 175 468 -45 481 327 

Resultat efter finansiella poster -15 717 -12 191 -14 574 -2 013 359 

Balansomslutning 31 219 30 042 20 972 24 012 17 987 

Soliditet 78% 79% 75% 93% 98% 

Medelantalet anställda - - - - - 
            

Moderföretaget 
Verksamheten i moderföretaget Amnode 
AB består främst i att äga och förvalta 
aktier i dotterföretag samt att svara för 
koncernsamordnande funktioner.  
Dess nettoomsättning under 2017 
uppgick till 1,7 (1,7) MSEK. Resultatet 
efter finansiella poster var -15,7 (-12,2) 
MSEK. Kassa och bank uppgick till - 
(2,7) MSEK per den 31 december 2017 
och det egna kapitalet summerade till  
24,4 (23,6) MSEK. Soliditeten uppgick 
den 31 december 2017 till 78 (78) 
procent. 
 
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Under 2017 har följande väsentliga 
händelser inträffat. 
 
 Företrädesemission som beslutades 

på extra bolagsstämma den 15 
november 2016, slutfördes i början av 
februari 2017 genom att Amnode 
erhöll slutlikviden om 5,9 MSEK.  De 
sista 14 854 151 nya aktierna 
registrerades den 2 februari 2017.  
 

 Investeringen i SGVs nya press 
slutfördes under 2017 och pressen 
togs i produktion med begränsad 
produktionskapacitet i månadsskiftet 
april/maj och den dyra 
legoproduktionen som har pågått i 
nästan ett år på grund av haveriet av 
den gamla pressen kunde upphöra. 

 
 På ordinarie årsstämma i juni valdes 

Bajram Nuhi och Peter Larsson till nya 
styrelseledamöter. Tarja zu dem 
Berge utsågs till ny 
styrelseordförande samt Lars Save 
utsågs till VD och koncernchef för 
Amnodegruppen. Förre VD:n Sam  

 
Olofqvist fortsätter sin roll som 
koncernens operativa chef och VD i 
AM Stacke Group AB. 

 
 I början av juni tecknade Amnode ett 

treårsavtal med en viktig kund inom 
tunga fordon med ett årligt 
ordervärde om ca 10 MSEK per år. 

 
 I juli tecknades ett nytt treårigt avtal 

med en viktig kund inom tunga fordon 
samt. 

 
 För att säkra tillgången till likvida 

medel under sommaren och i 
samband med uppstarten av hösten 
samt att säkra produktionsapparaten 
inför de ökade volymer som 
förväntades beslutade styrelsen att 
med stöd av sitt bemyndigande 
genomföra en riktad nyemission av 
aktier. Emissionen omfattade 20 866 
668 aktier och registrerades den 18 
juli 2017 och tillförde cirka 6,1 MSEK i 
likviditet. 

 
 I början av juli förnyade Amnode sitt 

mångåriga leveransavtal med Scania. 
Avtalet sträcker sig fram till sista 
december 2018 och omfattar ca 30 
mkr i produktionsvärde.  

 
 Den 12 oktober ingick Amnode ett 

nytt flerårsavtal med en ny större 
industriell kund och global leverantör 
av flödeskomponenter till framför allt 
den tunga fordonsindustrin. Beräknat 
ordervärde under 2018 ca 20 mkr och 
ca 30 mkr under 2019.  

 
 Den 24 november pressmeddelades 

att moderbolagets VD Lars Save 
utreds av Ekobrottsmyndigheten för 
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insiderhandel i Amnodes aktie. Mer 
information finns på Amnodes 
hemsida. 

 
 Den 29 december stängdes Amnodes 

säkerställda företrädesemission vilken 
tillförde 13,1 MSEK före avdrag för 
emissionskostnader om ca 3,2 MSEK. 

 
 I slutet av året har Amnode AB 

förvärvat ytterligare 1,3 % av AM 
Stacke Group AB för 0,1 MSEK och 
äger vid årsskiftet 95 % av bolaget. 
Målet under 2018 är att försöka lösa 
in resten från en extern ägare. 

 
Väsentliga händelser efter räken-
skapsårets utgång 

 
 Den 10 januari 2018 registrerades 

den första delen av Amnodes 
företrädesemission vilken omfattade 
44 868 884 nya aktier vilket tillförde 
bolaget 6,7 MSEK i likviditet före 
emissionskostnader om ca 3,2 MSEK. 
I samband med att emissionen 
registrerades sattes även 
aktiekapitalet ned med 17 444 771,60 
kronor till 6 604 636,80 SEK. 
 

 Den 23 januari 2018 registrerades 
den andra delen av Amnodes 
företrädesemission vilken omfattade 
42 354 968 nya aktier vilket tillförde 
bolaget 6,4 MSEK i likviditet. I 
samband med att emissionen 
registrerades ökades aktiekapitalet 
med 2 117 748,40 kronor till 8 722 
385,20 SEK. 
 

 I slutet av mars 2018 förvärvades 
samtliga minoritetsaktier i AM Stacke 
Group AB (5%) för en köpeskilling om 
400 Tsek. 

 
 Den 16 april 2018 offentliggör 

Amnode att styrelsen beslutat 
genomför en företrädesemission som 
vid fullteckning skulle tillföra ca 8 mkr 
före transaktionskostnader. Emissions 
beslutet är villkorat godkännande av 
årsstämman den 23 maj 2018. 
Emissionslikviden skall gå till 
maskininvesteringar för ökad 
produktivitet och lägre 
produktionskostnader. 

Viktiga förhållanden  
Amnode viktigaste insatsvaror i 
produktionen påverkas av världs-
marknadspriserna på metaller. Sedan 
slutet av 2016 har priserna med ca 40 % 
vilket har påverkat Amnodes resultat-
utfall för hela 2017.  
 
Förväntad framtida utveckling 
Styrelsen beslutade under slutet av 2016 
om en fortsatt tillväxtstrategi och nya 
ekonomiska mål för Amnodekoncernen. 
Målet är att dessa skall vara uppnådda 
senast 2019, de ekonomiska målen 
framgår nedan; 
-En omsättningstillväxt per år om 10 %, 
organiskt och genom mindre 
kompletteringsförvärv, innebärande mer 
än 100 MSEK i koncernomsättning år 
2019. 
-En EBITDA marginal om minst 12 % 
2019. 
-Att minst 30 % av vart årsvinst delas ut 
till aktieägarna, förutsatt att bolagets 
låneavtal och investeringsbehov så 
möjliggör. 
 
2017 blev en besvikelse mot bakgrund 
av den plan som fanns för att långsiktigt 
uppnå de finansiella målen. Styrelsen 
avvaktar kvartal 1, 2018 utfall innan 
eventuell revision av dessa mål görs. 
 
Väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer 
Amnode är som en mindre under-
leverantör beroende av att avtalade 
volymer avropas av kunderna enligt 
avtal.  
Prisutvecklingen på koncernens 
viktigaste råvaror är beroende av 
världsmarknadspriserna på olika 
metaller, prisförändringar kan medföra 
ökade kostnader för Amnode koncernen 
som de inte direkt kan kompensera sig 
för gentemot sina kunder.   
 
Verksamhet enligt miljöbalken 
Moderföretaget bedriver ingen tillstånds-
pliktig verksamhet enligt miljöbalken. I 
koncernen finns dotterföretag som 
bedriver tillståndspliktig verksamhet i 
begränsad omfattning. 
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Utdelning och utdelningspolicy 

Styrelsen har beslutat i likhet med 
tidigare år att inte föreslå någon 
utdelning. Enligt de nya ekonomiska  

målen skall utdelning ske i framtiden 
med minst 30 % av varje års vinst, 
förutsatt att bolagets låneavtal och 
investeringsbehov så möjliggör. 

 
 
 
Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, disponeras enligt följande 
 
Medel att disponera, SEK
Balanserat resultat 1 562 060
Överkursfond 3 271 456
Årets resultat -15 331 760
Summa -10 498 244

Förslag till disposition, SEK
Balanseras i ny räkning -10 498 244
Summa -10 498 244  
 
Någon utdelning föreslås ej 
 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 
 
Koncernredovisningen för moderbolaget Amnode AB (publ) för det räkenskapsår som 
slutar den 31 december 2017 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för 
publicering den 2 maj 2018 och kommer att föreläggas för årsstämman den 23 maj 2018 
för fastställande. 
 
Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ) med säte i Gnosjö, organisationsnummer 
556722-7318 och adress Box 172 17, 104 62 Stockholm. 
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Resultaträkning - koncern 
Tsek 2017-01-01 2016-01-01

Not 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning 71 855 76 062

Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga 

varor och pågående arbete för annans räkning 776 1 437

Övriga rörelseintäkter 512 3

73 143 77 502

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter -35 523 -35 190

Övriga externa kostnader 3,4 -17 240 -18 471

Personalkostnader 5 -23 274 -24 794

Av- och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar -6 542 -7 344

Resultat från avyttring av koncernföretag 7 - -312

Övriga rörelsekostnader -3 441 39

RÖRELSERESULTAT -12 877 -8 570

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 25

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 496 -1 825

Summa resultat från finansiella poster -1 490 -1 800

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -14 367 -10 370

Skatt på årets resultat 8 -6 015 -178

ÅRETS RESULTAT -20 382 -10 548

Hänförligt till

    Moderföretagets ägare -20 382 -10 059

    Innehav utan bestämmande inflytande - -489
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Balansräkningar – koncern  
Tsek Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 9 13 084 5 942

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 10 2 517 4 562

2 517 4 562

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11 - -

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 8 818 7 707

Inventarier, verktyg och installationer 13 1 164 1 699

Påg. nyanl. och förskott avseende mat. anlägg. 14 - 2 510

9 982 11 916

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar 17 4 442 10 458

Andra långfristiga fordringar 18 10 64

4 452 10 522

Summa anläggningstillgångar 16 951 27 000

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 11 833 8 570

Varor under tillverkning 3 848 3 452

Färdiga varor och handelsvaror 5 945 9 696

Förskott till leverantörer 414 667

22 040 22 385

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 776 11 118

Fordringar hos intresseföretag - -

Aktuella skattefordringar 189 332

Övriga fordringar 904 875

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 208 1 053

14 077 13 378

Kassa och bank 108 3 003

Summa omsättningstillgångar 36 225 38 766

SUMMA TILLGÅNGAR 66 260 71 708
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Balansräkning - koncern 
Tsek Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 21 21 806 12 876

Övrigt tillskjutet kapital 38 161 31 007

Annat eget kapital inklusive årets resultat -40 008 -19 480

Summa eget kapital 19 959 24 403

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 21 21

Summa avsättningar 21 21

Långfristiga skulder 22

Skulder till kreditinstitut 25 6 547 8 294

Övriga skulder 26 536 737

Summa långfristiga skulder 7 083 9 031

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 25 9 571 12 947

Kortfristig del av övriga långfristiga skulder 25 1 100 1 100

Förskott från kunder - 176

Leverantörsskulder 11 019 12 364

Checkräkningskredit 23,25 9 098 4 946

Aktuella skatteskulder 40 57

Övriga skulder 3 423 2 594

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 4 946 4 069

Summa kortfristiga skulder 39 197 38 253

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 260 71 708
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Rapport över förändringar i eget kapital – koncern 
 
 

Not
Akite- 
kapital

Övrigt till- 
skjutet 
kapital

Balanserad 
vinst m.m. Summa

Minoritets
intresse

Totalt 
eget 

kapital

Ingående balans 2016-01-01 16 175 7336 -9421 14 090 489 14 579

Årets resultat - - -10 059 -10 059 -489 -10 548

Transaktioner med ägarna

Nyemission 10 802 12 423 - 23 225 - 23 225

Emissionskostnader - -3 658 - -3 658 - -3 658

Skatteeffekt emissionskostnader - 805 - 805 - 805

Nedsättning av 

aktiekapital -14 101 14 101 - 0 - 0

Vid årets utgång 2016-12-31 12 876 31 007 -19 480 24 403 - 24 403

Ingående balans 2017-01-01 12 876 31 007 -19 480 24 403 - 24 403

Årets resultat - - -20 382 -20 382 - -20 382

Transaktioner med ägarna

Nyemission 8 930 10 413 - 19 343 - 19 343

Emissionskostnader - -3 259 - -3 259 - -3 259

Skatteeffekt emissionskostnader - - 0 - 0

Förvärv av minoritetens andel -146 -146 - -146

Vid årets utgång 2017-12-31 21 806 38 161 -40 008 19 959 - 19 959
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Kassaflödesanalys - Koncern
2017-01-01 2016-01-01

Tsek Not 2017-12-31 2016-12-31

Den löpande verksamheten

  Rörelseresultat -12 877 -8 570

  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet,m m 29 9 415 7 663

  Erhållen ränta 6 25

  Erlagd ränta -1 496 -1 825

  Betald inkomstskatt 126 -122

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital -4 826 -2 829

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

  Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -2 528 -1 314

  Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -836 -6 641

  Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -1 962 4 898

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 152 -5 886

Investeringsverksamheten

  Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 523 -3 678

  Förvärv av dotterföretag -147 -

  Försäljning av övriga finansiella anläggningstillgångar - 200

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 670 -3 478

Finansieringsverksamheten

  Nyemission 12 092 13 461

  Förändring av checkräknings- och factoringkredit 4 005 -4 408

  Upptagna lån - 9 491

  Amortering av skuld -6 203 -6 360

  Förändring långfristiga fordringar 33 -141

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 927 12 043

Ökning/minskning av likvida medel -2 895 2 679

  Likvida medel vid årets början 3 003 324

Likvida medel vid årets slut 108 3 003
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Resultaträkning - moderföretag 
 
Tsek 2017-01-01 2016-01-01

Not 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning 30 1 680 1 680

Övriga rörelseintäkter 37 0

1 717 1 680

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 3,4 -1 542 -1 212

Personalkostnader 5 - -

Summa rörelsens kostnader -1 542 -1 212

RÖRELSERESULTAT 175 468

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 7 -16 147 -13 000

Övriga ränteintäkter från koncernföretag 268 600

Räntekostnader och liknande resultatposter -13 -259

Summa resultat från finansiella poster -15 892 -12 659

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -15 717 -12 191

Bokslutsdispositioner - -

Skatt på årets resultat 8 385 -178

ÅRETS RESULTAT -15 332 -12 369
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Balansräkning - moderföretag 
 
Tsek Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 9 13 084 5 942

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 11 485 11 338

Fordringar hos koncernföretag 16 5 000 8 940

Uppskjuten skattefordran 17 1 011 627

17 496 20 905

Summa anläggningstillgångar 17 496 20 905

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag - -

Aktuella skattefordringar 63 13

Övriga fordringar 531 439

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 45 66

639 518

Kassa och bank 0 2 677

Summa omsättningstillgångar 639 3 195

SUMMA TILLGÅNGAR 31 219 30 042
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Balansräkning – moderföretag 
 

Tsek Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

Bundet eget kapital

Aktiekapital 21 21 806 12 876

Pågående nyemission 13 084 5 942

34 890 18 818

Fritt eget kapital

Överkursfond 3 272 9 291

Balanserad vinst eller förlust 1 561 7 899

Årets resultat -15 332 -12 369

-10 499 4 821

Summa eget kapital 24 391 23 639

Obeskattade reserver 95 95

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 698 4 241

Checkräkningskredit 23 823 603

Aktuella skatteskulder - 47

Övriga skulder 2 051 1 071

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 1 161 346

Summa kortfristiga skulder 6 733 6 308

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 219 30 042
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Rapport över förändringar i eget kapital – moderföretaget 

Not
Akite- 
kapital

Överkurs
fond

Övrigt fritt 
eget kapital

Summa eget 
kapital

Ingående balans 2016-01-01 16 175 0 2 810 -3 349 15 636

Årets resultat - - - -12 369 -12 369

Transaktioner med ägarna

Nyemission 10 802 5 942 6 481 - 23 225

Emissionskostnader - - - -3 658 -3 658

Skatteeffekt på emissionskostnader - - - 805 805

Nedsättning av aktiekapital -14 101 - - 14 101 0

Vid årets utgång 2016-12-31 12 876 5 942 9 291 -4 470 23 639

Ingående balans 2017-01-01 12 876 5 942 9 291 -4 470 23 639

Årets resultat - - - -15 332 -15 332

Transaktioner med ägarna

Nyemission 8 930 7 141 3 272 - 19 343

Emissionskostnader - - - -3 259 -3 259

Vid årets utgång 2017-12-31 21 806 13 083 12 563 -23 061 24 391

Pågående 
nyemission

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Noter, gemensamma för 
moderföretag och koncern 
 
Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper 
Årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för 2017 är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning, 
K3. 
Moderföretaget tillämpar samma 
redovisningsprinciper som koncernen utom 
i de fall som anges nedan under avsnittet 
”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.  
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med tidigare år. 
 
Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan. 
 
Immateriella 
anläggningstillgångar 
Övriga immateriella anläggningstillgångar  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 
som förvärvats är redovisade till 
anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar.  
 
Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen. 
 
Förvärvade immateriella tillgångar  
  
 Nyttjandeperiod 
Goodwill 5 år 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 
 
Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller 
tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 
redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de 
uppkommer. 
 
Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska 
fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 
 
Tillgång Nyttjandeperiod 
Maskiner och andra  
tekniska anläggningar 5 – 10 år 
Inventarier, verktyg och 
installationer 5 år 
  
Nedskrivningar - materiella och 
immateriella anläggningstill-
gångar samt andelar i 
koncernföretag  
Vid varje balansdag bedöms om det finns 
någon indikation på att en tillgångs värde 
är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns, beräknas 
tillgångens återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högsta av 
verkligt värde med avdrag för försäljnings- 
kostnader och nyttjandevärde. Vid 
beräkning av nyttjandevärdet beräknas 
nuvärdet av de framtida kassaflöden som 
tillgången väntas ge upphov till i den 
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löpande verksamheten samt när den 
avyttras eller utrangeras. Den 
diskonteringsränta som används är före 
skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de 
risker som avser tillgången. En tidigare 
nedskrivning återförs endast om de skäl 
som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet vid den senaste ned-
skrivningen har förändrats. 
 
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. 
 
Utländsk valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om 
till balansdagens kurs.  
Valutakursdifferenser som uppkommer vid 
reglering eller omräkning av monetära 
poster redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer. 
  
Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings- 
värdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först 
in- först ut- principen.  I anskaffnings- 
värdet ingår förutom utgifter för inköp 
även utgifter för att bringa varorna till 
deras aktuella plats och skick.  
 
I egentillverkade halv- och helfabrikat 
består anskaffningsvärdet av direkta 
tillverkningskostnader och de indirekta 
kostnader som utgör mer än en oväsentlig 
del av den sammanlagda utgiften för 
tillverkningen. Vid värdering har hänsyn 
tagits till normalt kapacitetsutnyttjande. 
 
Finansiella tillgångar och 
skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas 
i enlighet med kapitel 11 (Finansiella 
instrument värderade utifrån 
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 
 
Redovisning i och borttagande från 
balansräkningen  
En finansiell tillgång eller finansiell skuld 
tas upp i balansräkningen när företaget blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
En finansiell tillgång tas bort från balans- 
räkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången har upphört 
eller reglerats. Detsamma gäller när de 
risker och fördelar som är förknippade med 
innehavet i allt väsentligt överförts till 
annan part och företaget inte längre har 
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kontroll över den finansiella tillgången. En 
finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när den avtalade 
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.    
 
Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första 
redovisningstillfället till anskaffnings- 
värde, inklusive eventuella transaktions- 
utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet av tillgången.    
 
Finansiella omsättningstillgångar värderas 
efter första redovisningstillfället till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.    
 
Kundfordringar och övriga fordringar som 
utgör omsättningstillgångar värderas 
individuellt till det belopp som beräknas 
inflyta.  
 
Finansiella anläggningstillgångar värderas 
efter första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde med avdrag för 
eventuella nedskrivningar och med tillägg 
för eventuella uppskrivningar.    
 
Räntebärande finansiella tillgångar 
värderas till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden.  
 
Vid värdering till lägsta värdets princip 
respektive vid bedömning av 
nedskrivningsbehov anses företagets 
finansiella instrument som innehas för 
riskspridning ingå i en värde-
pappersportfölj och värderas därför som 
en post. 
 
Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt 
hänförliga till upptagande av lån korrigerar 
lånets anskaffningsvärde och periodiseras 
enligt effektivräntemetoden.  
 
 
 

Ersättning till anställda 
Ersättningar till anställda efter avslutad 
anställning 
Koncernen tillämpar avgiftsbestämda 
planer där fastställda avgifter betalas till ett 
annat företag, normalt ett försäkrings-
företag, och koncernen 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 betalats och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. 
 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer 
redovisas som kostnad. Obetalda avgifter 
redovisas som skuld. 
 
Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den 
omfattning ersättningen inte ger företaget 
några framtida ekonomiska fördelar, 
redovisas endast som en skuld och en 
kostnad när företaget har en legal 
eller informell förpliktelse att antingen  
a) avsluta en anställds eller en grupp av 
anställdas anställning före den normala 
tidpunkten för anställningens upphörande, 
eller  
b) lämna ersättningar vid uppsägning 
genom erbjudande för att uppmuntra 
frivillig avgång.  
Ersättningar vid uppsägningar redovisas 
endast när företaget har en detaljerad plan 
för uppsägningen och inte har någon 
realistisk möjlighet att annullera planen. 
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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. 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla 
skattepliktiga temporära skillnader, dock 
inte för temporära skillnader som härrör 
från första redovisningen av goodwill. 
Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för 
möjligheten att i framtiden använda 
skattemässiga underskottsavdrag. 
Värderingen baseras på hur det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller skuld 
förväntas återvinnas respektive regleras. 
Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade per balans-
dagen och har inte nuvärdeberäknats. 
 
Uppskjutna skattefordringar har värderats 
till högst det belopp som sannolikt kommer 
att återvinnas baserat på innevarande och 
framtida skattepliktiga resultat. 
Värderingen omprövas varje balansdag.  
 
I koncernbalansräkningen delas 
obeskattade reserver upp på uppskjuten 
skatt och eget kapital.   
 
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 förpliktel-
sen 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. 

Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse är:  
- En möjlig förpliktelse som till följd av 
inträffade händelser och vars förekomst 
endast kommer att bekräftas av en eller 
flera osäkra framtida händelser, som inte 
helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller 
- En befintlig förpliktelse till följd av 
inträffade händelser, men som inte 
redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens 
storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet. 
 
Eventualförpliktelser är en samman-
fattande beteckning för sådana garantier, 
ekonomiska åtaganden och eventuella 
förpliktelser som inte tas upp i 
balansräkningen. 
 
Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som 
företaget erhållit eller kommer att erhålla 
för egen räkning redovisas som intäkt. 
Intäkter värderas till verkliga värdet av det 
som erhållits eller kommer att erhållas, 
med avdrag för rabatter. 
 
Försäljning av varor 
Vid försäljning av varor redovisas intäkten 
vid leverans. 
 
Ränta och utdelning 
Intäkt redovisas när de ekonomiska 
fördelarna som är förknippade med 
transaktionen sannolikt kommer att tillfalla 
företaget samt när inkomsten kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.    
Ränta redovisas som intäkt enligt 
effektivräntemetoden. 
 
Utdelning redovisas när ägarens rätt att 
erhålla betalningen har säkerställts. 
Koncernredovisning 
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moder-
företaget direkt eller indirekt innehar mer 
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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 förvärvs-
analysen 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 
med förvärvstidpunkten inkluderas i 
koncernredovisningen det förvärvade 
företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom 
eventuell uppkommen goodwill eller 
negativ goodwill. 
 
Goodwill 
Koncernmässig goodwill uppkommer när 
anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i 
dotterföretag överstiger det i förvärvs- 
analysen fastställda värdet på det 
förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. Goodwill redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuell 
nedskrivning. 
 

Förändringar i ägarandel 
Vid förvärv av ytterligare andelar i företag 
som redan är dotterföretag upprättas inte 
någon ny förvärvsanalys eftersom 
moderföretaget redan har bestämmande 
inflytande. Eftersom förändringar i 
innehavet i företag som är dotterföretag 
enbart är en transaktion mellan ägarna 
redovisas inte någon vinst eller förlust i 
resultaträkningen utan effekten av 
transaktionen redovisas enbart i eget 
kapital. 
 
Vid förvärv av ytterligare andelar i ett 
företag så att företaget blir dotterföretag 
upprättas en  förvärvsanalys. De sedan 
tidigare ägda andelarna anses avyttrade. 
Andelar i ett dotterföretag har förvärvats. 
Vinst eller förlust, beräknad som 
skillnaden mellan verkligt värde och 
koncernmässigt redovisat värde, ska 
redovisas i koncernresultaträkningen. 
 
Avyttras andelar i ett dotterföretag eller 
bestämmande inflytande upphör på annat 
sätt, anses  andelarna som avyttrade i 
koncernredovisningen och vinst eller 
förlust vid avyttringen redovisas i  
koncernresultaträkningen. Om andelar 
finns kvar efter att bestämmande inflytande 
har upphört  redovisas dessa med det 
verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som 
anskaffningsvärde. 
 
Intresseföretag 
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka 
koncernen har lägst 20% och högst 50% av 
rösterna eller på annat sätt har ett 
betydande inflytande över den drifts- 
mässiga och finansiella styrningen, 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
 
Eliminering av transaktioner mellan 
koncernföretag, intresseföretag och 
gemensamt styrda företag 
Koncerninterna fordringar och skulder, 
intäkter och kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer vid 
transaktioner mellan koncernföretag, 
elimineras i sin helhet.  
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Redovisningsprinciper i 
moderföretaget 
Redovisningsprinciperna i moderföretaget 
överensstämmer med de ovan angivna 
redovisningsprinciperna i koncern- 
redovisningen utom i nedanstående fall. 
 
Andelar i dotterföretag, intresseföretag 
och gemensamt styrda företag. 
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och 
gemensamt styrda företag redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet. 
 
Skatt 
I moderföretaget särredovisas inte 
uppskjuten skatt som är hänförlig till 
obeskattade reserver. 
 
Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Koncernbidrag som erhållits/lämnats 
redovisas som en bokslutsdisposition i 
resultaträkningen. 
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har 
påverkat företagets aktuella skatt. 
 
Aktieägartillskott som lämnas utan att 
emitterade aktier eller andra eget-
kapitalinstrument erhållits i 
utbyte redovisas i balansräkningen som en 
ökning av andelens redovisade värde. 
 
Återbetalda aktieägartillskott redovisas i 
balansräkningen som en minskning av 
andelens redovisade värde. 
 
Resultat per aktie 
Resultat per aktie beräknas som periodens 
resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare dividerat med genomsnittligt 
antal utestående antal aktier per 
rapporteringsperiod. 
 
Risker 
Koncernen är fortsatt liten och därmed 
mycket sårbar för nedgångar i konjunktur 

och konkurrensen inom bolagets 
verksamhetsområde är hård. De fasta 
kostnaderna för att kunna vara en mindre 
noterad verkstadskoncern är höga, varför 
tillväxt är fortsatt prioriterat, även om detta 
utsätter koncernen för en ökad affärsrisk. 
Styrelsen arbetar förutom med att skapa 
ytterligare organisk tillväxt hårt med att 
förbättra lönsamheten.  
 
Koncernen bedöms ha nedanstående risker 
med finansiell påverkan, vilka hanteras 
aktivt 
 
Allmänt 
I årsredovisningen beskrivs koncernens 
förhållande till omvärlden översiktligt. 
Beskrivningen och antagandena syftar till 
att underlätta bedömningen av Företaget 
och dess framtidsutsikter. Beskrivningen är 
upprättad utifrån såväl externa källor som 
Företagets egna bedömningar. Det är 
oundvikligt att bedömningar av detta slag är 
förknippade med osäkerhet avseende 
faktorer som Amnode inte kan råda över. 
Bolagets primära marknader har ännu inte 
fullt återhämtat sig från den kraftiga 
nedgången 2009 varför koncernen ser 
möjligheter till tillväxt, tillväxt ställer större 
krav på effektivitet och leveransprecision 
som kan innebära ökade påfrestningar på 
organisationen. 
 
Nyckelpersoner 
Företagets framtida utveckling beror i hög 
grad på förmåga att attrahera och behålla 
kompetent personal. En förlust av en eller 
flera nyckelpersoner kan få negativa 
konsekvenser för Amnodes verksamhet, 
resultat och finansiell ställning, åtminstone 
på kort sikt. 
 
Likviditets-, kredit-, valuta- och ränterisk 
Koncernens tillväxt skapar ett ökat behov 
av rörelsekapital, anskaffningen av 
rörelsekapital kan vid varje tillfälle inte 
garanteras.  
Koncernens kundfordringar är förknippade 
med en kreditrisk, där en kund riskerar 
betala för sent eller inte alls. Koncernen 
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påverkas av världsmarknaden för råvaror 
och utsätts för råvaruprisrelaterade 
transaktionsrisker. Företaget fakturerar 
normalt i SEK och EURO. Amnodes 
ränterisk är relaterad till de krediter som 
tagits i bolagets bank, samt till övriga lån. 
 
Not 2 Uppskattningar och 
bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av 
redovisningsprinciper, baseras ofta på 
ledningens bedömningar, uppskattningar 
och antaganden som anses vara rimliga vid 
den tidpunkt då bedömningen görs. 
Uppskattningar och bedömningar är 
baserade på historiska erfarenheter och ett 
antal andra faktorer, som under rådande 
omständigheter anses vara rimliga. 
Resultatet av dessa används för att bedöma 
de redovisade värdena på tillgångar och 
skulder, som inte annars framgår tydligt 
från andra källor. Det verkliga utfallet kan 
avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och 
antaganden ses över regelbundet. 
 
Enligt företagsledningen är väsentliga 
bedömningar avseende tillämpade 

redovisningsprinciper samt källor till 
osäkerhet i uppskattningar inom koncernen 
och moderbolaget främst relaterade till 
materiella anläggningstillgångar och 
varulager.  
 
Materiella anläggningstillgångar 
De väsentliga riskerna i den finansiella 
rapporteringen avser främst redovisat 
värde på materiella anläggnings-tillgångar. 
Det bokförda värdet är beroende av att den 
framtida marknaden för bolagets produkter 
utvecklas som förväntat. Per den 31 
december 2017 är bedömningen att 
redovisat värde på dessa poster inte 
överstiger verkligt värde. 
 
Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Nuvarande värdering bedöms inte 
överstiga verkligt värde av företags-
ledningen. 
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Not 3 ERSÄTTNING TILL REVISORER 

2017-01-01 2016-01-01 2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Revisionsuppdrag

JF Revision AB 199 192 78 63

Summa 199 192 78 63

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets 

revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 

granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Koncernen Moderföretaget

 
 
 

Not 4 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL 

2017-01-01 2016-01-01 2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Koncernens leasingkostnader (inkl hyra för lokaler)

uppgår under året till 4 820 6 421 - -

Framtida minimileasingavgifter, som ska erläggas

avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Leasingkostnader inom 1 år 3 566 4 499 - -
Leasingkostnader inom 2 - 5 år 1 174 2 204 - -

Summa 4 740 6 703 - -

Koncernen Moderföretaget

 
 
Årets leasingavgifter avser lokalhyra, bilar och maskiner i produktionen. I koncernen har leasingkostnader om  
2 586 (3 540) Tsek fördelats om till avskrivningar och räntekostnader. Av de framtida leasingkostnaderna avser 
2 073 (2 680) Tsek leasingkostnader som kommer att omfördelas i koncernredovisningen. 
 
 
Not 5 LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONSKOSTNADER 

2016-01-01 2017-01-01 2016-01-01

2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Medelantalet anställda

Kvinnor 15 17 - -

Män 28 31 - -

Totalt 43 48 - -

Koncernen Moderföretaget

2017-01-01

2017-12-31
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Not 6 LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONSKOSTNADER, 
forts. 

2016-01-01 2017-01-01 2016-01-01

2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till VD 624 676 - -

- varav bonus (-) (13)
Löner och ersättningar till ledande 
befattningshavare - 582 - -

Löner och ersättningar till övriga anställda 15 680 16 271 - -

16 304 17 529 - -

Sociala avgifter enligt lag o avtal 5 405 5 702 - -

Pensionskostnader för VD 151 126 - -

Pensionskostnader för övriga anställda 938 1 082 - -

6 494 6 910 - -

Koncernen Moderföretaget

2017-01-01

2017-12-31

 
 
Koncernens verkställande direktörer har inga avtal om avgångsvederlag. 
 

2016-01-01 2017-01-01 2016-01-01

2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 2 2 1 1

Män 10 9 4 3

Totalt 12 11 5 4

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor - 1 - -

Män 5 5 1 1

Totalt 5 6 1 1

Koncernen Moderföretaget

2017-01-01

2017-12-31

 
 
Ledande befattningshavares ersättningar 

2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Lars Save, VD och Ledamot, (fakturerade arvoden) - -

Michael Lindström, (fakturerade arvoden) 81 117

Christian Söderholm, Ledamot 59 44

Bajram Nuhi, Ledamot, (fakturerade arvoden) 84 -

Peter Larsson, Ledamot, (fakturerade arvoden) 81

Tarja zu dem Berge (Styrelsens ordförande), Ledamot - -

Styrelsen har rätt att fakturera sitt arvode, kostnadsneutralt för bolaget. Moderbolaget har inga anställda, all

ersättning är hänförlig till styrelsearvoden. Ingen rörlig del har betalats ut till Styrelse eller VD för 2017/2016.
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Not 7 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG  

2017-01-01 2016-01-01 2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Realisationsresultat vid 

avyttring av andelar - -312 - -
Nedskrivning av andelar - - -16 147 -13 000

Summa 0 -312 -16 147 -13 000

Koncernen Moderföretaget

 
 
Vid avyttringen av Walfridsons Arma Stensjön AB i januari 2016 uppkom en realisationsförlust om 312 Tsek.  
 
 
 
Not 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 
 

2017-01-01 2016-01-01 2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Aktuell skattekostnad - -178 - -178

Uppskjuten skatt -6 015 - 385 -

Summa -6 015 -178 385 -178

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt -14 367 -10 370 -15 717 -12 191

Skatt enligt gällande skattesats 22% 3 161 2 281 3 458 2 682

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -369 -395 -3 553 -2 860

Ej skattepliktiga intäkter - 1 - -

Nedskrivning av aktiverad skatt -6 400

Övriga justeringar 707 175 480 -

Ej aktiverade underskottsavdrag -3 114 -2 240 - -

Redovisad effektiv skatt -6 015 -178 385 -178

Effektiv skattesats 42% 2% -2% 1%

Koncernen Moderföretaget

 
 
I koncernen har en engångsnedskrivning skett av tidigare aktiverad skattefordran med 6 400 Tsek. 
 
 
Not 9 TECKNAT MEN EJ INBETALT AKTIEKAPITAL 
 
I både koncernen och moderföretagets balanspost för 2017 ingår fordringar för ej inbetalt aktiekapital med 
13 084 (5 942) Tsek. Beloppet har betalts under januari 2018 
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Not 10 GOODWILL 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 196 10 196 - -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 10 196 10 196 - -

Ingående avskrivningar -5 634 -3 590 - -

Årets avskrivningar -2 045 -2 044 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 679 -5 634 - -

Utgående redovisat värde 2 517 4 562 - -

Koncernen Moderföretaget

 
 
 
Not 11 BYGGNADER 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde - 1 309 - -

Försäljning utrangering - -1 309
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden - 0 - -

Ingående avskrivningar - -809 - -

Försäljning utrangering - 809

Utgående ackumulerade avskrivningar - 0 - -

Utgående redovisat värde - 0 - -

Koncernen Moderföretaget

 
 
 
 
Not 12 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 46 052 47 472 17 773 19 407

Genom förvärv av dotterföretag - - - -

Årets avyttringar/utrangering -3 489 -2 046 -3 489 -2 046

Omklassificering 2 510 148 - -

Inköp 2 472 478 43 412
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 47 545 46 052 14 327 17 773

Ingående avskrivningar -38 345 -35 720 -14 463 -13 215

Genom förvärv av dotterföretag - - -

Årets avyttringar/utrangering 3 489 2 046 3 489 2 046

Årets avskrivningar -3 871 -4 671 -2 614 -3 294

Utgående ackumulerade avskrivningar -38 727 -38 345 -13 588 -14 463

Utgående redovisat värde 8 818 7 707 739 3 310

Koncernen (Varav finansierade med leasing)

 
 
En del av koncernens maskiner leasas och dessa är viktiga för verksamheten. Maskinerna leasas normalt på tre 
till sju år med möjlighet till förlängning med ett år i taget.  
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Not 13 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 14 294 14 593 - -

Genom förvärv av dotterföretag - - - -

Årets avyttringar/utrangeringar - -990 - -

Inköp 96 691 - -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 14 390 14 294 - -

Ingående avskrivningar -12 595 -12 956 - -

Genom förvärv av dotterföretag - - - -

Årets avyttringar/utrangeringar - 990 - -

Årets avskrivningar -631 -629 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 226 -12 595 - -

Utgående redovisat värde 1 164 1 699 - -

Koncernen Moderföretaget

 
 
 
Not 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR AVSEENDE MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Vid årets början 2 510 - - -

Omklassificering -2 510 - - -

Årets avyttringar/utrangeringar - - - -

Investeringar - 2 510 - -
Redovisat värde vid årets slut 0 2 510 - -

Koncernen Moderföretaget

 
 
Not 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 39 338 26 338

Årets förvärv av koncernföretag 16 147 13 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 55 485 39 338

Ingående nedskrivning -28 000 -15 000

Nedskrivning av koncernföretag -16 000 -13 000

Utgående ackumulerade avskrivningar -44 000 -28 000

Utgående redovisat värde 11 485 11 338

Moderföretaget

 
 
Specifikation av andelar i koncernföretag 

Redovisat värde
Antal andelar 

(st)
Kapital- 

andel
Röst- 
andel

Moderföretag
A M Stacke Group AB Gnosjö 556755-4174 11 485 135 007 95,0% 95,0%

11 485  
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Not 16 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärde

Vid årets början 8 940 8 600

Tillkommande fordringar - 4 700

Omklassificeringar -3 940 -4 360

Vid årets slut 5 000 8 940

Moderföretaget

 
 
 
Not 17 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningvärde 10 458 9 831 627 -

Årets förändring -6 015 627 385 627

Summa 4 443 10 458 1 011 627

Koncernen Moderföretaget

Uppskjuten skattefordran i koncernen är i sin helhet hänförliga till ej nyttjade underskottsavdrag i  
SGV Forging AB, Stacke Mattssons AB och Amnode AB. 
 
 
Not 18 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 64 115 - -

Tillkommande fordringar - 153 - -

Reglerade fordringar -54 -204 - -

Redovisat värde vid årets slut 10 64 0 0

Koncernen Moderföretaget

 
 
 
 
Not 19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 273 522 - -

Övriga poster 935 531 45 66

Summa 1 208 1 053 45 66

Koncernen Moderföretaget
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Not 20 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST 

 
        

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
   

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor 10 498 244, behandlas enligt följande: 

Medel att disponera, SEK         

Balanserat resultat   1 562 060    

Överkursfond   3 271 456    

Årets resultat   -15 331 760    

   Summa -10 498 244    

 
Förslag till disposition, SEK 
Balanseras i ny räkning   -10 498 244 

   Summa  -10 498 244 

 
 
Not 21 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE 
 

2017-12-31 2016-12-31

Antal aktier 87 223 852 51 503 033

Kvotvärde i kronor 0,25 0,25

Moderföretaget

 
 
 
Not 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Förfallotider

Ingen del av långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.  
 
 
Not 23 CHECKRÄKNINGSKREDIT 
 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Checkräkningskredit 

Beviljad kreditlimit 9 500 9 500 1 000 1 000

Outnyttjad del -402 -4 554 -177 -397

Utnyttjat kreditbelopp 9 098 4 946 823 603

Koncernen Moderföretaget

 
 
 
Not 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna löneskulder 2 211 2 225 - -

Upplupna sociala avgifter 829 1 211 - -

Reklamationer 510 - - -

Upplupna emissionskostnader 964 - 964 -

Övriga poster 433 633 197 346

Summa 4 947 4 069 1 161 346

Koncernen Moderföretaget
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Not 25 STÄLLDA SÄKERHETER 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

För egna skulder

För skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 20 800 20 800 - -

Äganderättsförbehåll i leasingavtal 739 3 311 - -

Pant i kundfordringar 8 959 8 919 - -

Pant i aktier - - 11 485 11 338

Summa 30 498 33 030 11 485 11 338

Koncernen Moderföretaget

 
 
 
Not 26 EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Borgensförbindelse till förmån för
- dotterföretag - - 5 479 6 915

Summa - - 5 479 6 915

Koncernen Moderföretaget

 
 
 
Not 27 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Lars Save, genom Saveit AB och Alfanode AB 759 538

Christian Söderholm, genom Gårö Fastighets AB och Albin Invest AB 59 2 389

Michael Lindström, genom Lipco Group AB 81 117

Sam Olofqvist, genom Samnode AB 1 989 1 893

Bajram Nuhi, genom Infinity Capital AB 84 -

Peter Larsson, genom Bleket Konsult AB 81 -

3 053 4 937

Varav styrelsearvoden 305 161

Tre av bolagets fem styrelseledamöter har under året genom egna företag fakturerat bl a styrelse-

arvode till Amnode AB.  
 
Not 28 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT 
 
Den 23 januari 2018 registrerades den under 2017 genomförda nyemissionen i Amnode AB (publ), vilken 
påbörjades i november 2017. Totalt tillfördes 13 083 Tsek i likviditet före emissionskostnader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Årsredovisning Amnode AB (publ)
 Org:nr 556722-7318 40 (44) 

Not 29 JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET 

2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Avskrivningar 6 542 7 344

Realisationsresultat vid avyttring

av koncernföretag - 312

Övrigt - 7

Nedskrivning av fordran 2 873 -

Summa 9 415 7 663

Koncernen

 
 
 
Not 30 KONCERNUPPGIFTER 
 
Inköp och försäljning inom koncernen 

2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Årets inköp från koncernföretag (andel av totala inköp) - -

Årets försäljning till koncernföretag (andel av total omsättning) 100% 100%

Moderföretaget

 
 
Not 31 NYCKELTALSDEFINITIONER 
 
Nettoomsättnings tillväxt % Omsättningsökning i procent jämfört med föregående år 
Rörelsemarginal EBITDA % EBITDA i procent av nettoomsättningen  
Rörelsemarginal  Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 
Soliditet  Eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan  

bestämmande inflytande) i procent av balansomslutningen. 
Balanslikviditet  Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder 
Resultat per aktie Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare/genomsnittligt antal 

utestående aktier. 
Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier. 
Antal aktier Genomsnittligt antal utestående aktier 
Omsättning per anställd Nettoomsättning /medelantalet anställda 
Medelantalet anställda Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden. 
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Stockholm den 2 maj 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarja zu dem Berge   Michael Lindström  
Styrelsens ordförande   Ledamot 
Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajram Nuhi    Peter Larsson 
Ledamot    Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Save 
Verkställande direktör 
 
 
 
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den 2 maj 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Fransson 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
  
Till bolagsstämman i Amnode AB (publ) 
org.nr 556722-7318 
 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Amnode AB (publ) för räkenskapsåret 2017. 
 
Enligt min 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 2017-12-
31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 
 
Grund för uttalanden 
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 moderbolaget och 
koncernen 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 mina uttalanden. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de 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 och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
  
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens 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 och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 
 
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 
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- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
 
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 
 
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
 
- inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden. 
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.  
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Amnode AB (publ) för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet  
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 mina uttalanden. 
 
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 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
  
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 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. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 
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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. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
   
Stockholm den 2 maj 2018 
  
  
  
Johan Fransson   
Auktoriserad revisor 


