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VÅRT ERBJUDANDE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

MultiDockers mission är ambitiös; att öka kundens konkurrenskraft genom optimerat logistikflöde och effektiv materialhante-
ring. Vi har under åren satsat på stora och växande marknader samt industrier med effektiviseringsbehov, vilket resulterat i 
att många av våra kunder finns i hamnar, skogsindustrier och lastterminaler för stål, skog och övrigt bulkgods.

Många av våra kunder möter hårdare krav och utvecklar en starkare vilja att reducera sin miljöpåverkan. Detta ligger nära 
MultiDockers värderingar och mål, och har gjort de senaste åren. Vår första eldrivna lasthanterare såldes 2009 och sedan 
dess har vi vidareutvecklat både den eldrivna tekniken och vårt miljövänligare koncept. Tack vare ökad efterfrågan har vi 
kontinuerligt stärkt fokuset då det är ett mycket viktigt tillväxtområde för framtiden.

STÄNDIG UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING
MultiDocker startades som en enhet i en logistik- och re-
derikoncern med uppgift att effektivisera logistikprocessen 
och reducera båtarnas liggetid i hamn. Vårt erbjudande idag 
bygger på 35 års omfattande erfarenhet som användare och 
sträcker sig från behovsanalys för att anpassa rätt typ av 
maskin till att optimera logistikflödet och effektivisera både 
för ekonomin och miljön.

ANPASSADE LASTHANTERARE
Genom att anpassa maskinen efter uppdraget som utförs 
är våra maskiner byggda för att hantera precis det som ska 
levereras. Detta resulterar i att den flyttar gods med större 
precision, mindre ansträngning och på kortare tid. MultiDock-
ers lasthanterare är baserade på lång erfarenhet och eget 
användande. Med basen högkvalitativa maskiner från Cater-
pillar erbjuder vi idag en välutvecklad och konkurrenskraftig 
produkt.

EFFEKTIVA KUNDANPASSNINGAR
För att kunna erbjuda kundanpassade produkter till ett 
konkurrenskraftigt pris har vi på tagit fram moduler för varje 
maskinmodell. Tack vare smarta lösningar så kan vi med ett 
fåtal huvudkomponenter få stora variationer i hur den slutgil- 
tiga lösningen ser ut, och erbjuda en maskin optimerad för 
varje enskild kund. 
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VAR VI FINNS
Vårt huvudkontor och sedan 2019 även vår verkstad är 
belägna i Norrköping och Norden har länge utgjort vår hem-
mamarknad. Vi har egna representanter i Sverige, Baltikum, 
Benelux, Nordamerika och Brasilien. Utöver det har vi ett 
nära samarbete med Caterpillars återförsäljare i flera länder. 

Nordamerika och är en marknad vi satsar allt mer på. Hela 
kontinenten, men särskilt USA som Caterpillars egen hem-
mamarknad, är ett område som öppnat upp för fler affärer 
och utökade samarbeten med återförsäljare. Här har möjlig-
heter för MultiDockers effektiva lösningar kartlagts både inom 
industri och längs vattenvägarna.

I Sydamerika har vi haft stora framgångar inom  
skogsindustrimarknaden. Här har vi ett nära samarbete med 
Caterpillars återförsäljare och ett eget bolag med lokal repre-
sentation. 

Till Asien har vi levererat maskiner och lösningar som gyn-
nat lokala producenters logistikkedja. MultiDocker represen-
teras av lokal agent i Kina. I Ryssland och Fjärran Östern 
samarbetar vi med Caterpillars återförsäljare Amur och 
Sakhalin samt har egna resurser.

STARK MASKIN MED HÖG KAPACITET: MultiDockers 
lasthanterare är en stark maskin med lång räckvidd som kan 
köras på maximal kapacitet varje dag.

MARKNADSLEDANDE KVALITET:  Tack vare ett nära 
samarbete med Caterpillar där deras maskin utgör basen 
erbjuder MultiDockers lasthanterare en av marknadens bästa 
kvalitet.

LÅG ENERGIFÖRBRUKNING, MINDRE UTSLÄPP: 
Bränsleförbrukning per hanterat ton är en av marknadens 

lägsta. Blue Line erbjuder effektiva lasthanterare drivna på el 
för både kostnadseffektivisering och minskad miljöpåverkan.

HÖGSTA FÖRARKOMFORT OCH VISIBILITET:  
En MultiDocker är bekväm och enkel att köra, med en hytt 
som är byggd för att maximera förarens synfält.

EFTERMARKNADSSERVICE: Genom MultiDockers 
egna produktsupport och samarbetet med Caterpillars 
återförsäljarnät finns stor tillgänglighet på reservdelar och 
maskiner servas kostnadseffektivt.

MULTIDOCKER E-POWER
Genom att byta ut dieselmotorn mot en elektrisk 
premiummotor erbjuder vi kunden ett mer energieffektivt 
och miljövänligt sätt att hantera gods. Detta är något som vi 
erbjuder både vid köp av en ny maskin men också på kunder-
nas befintliga maskiner. Genom att göra detta ser vi inte bara 

att driftkostnaderna minskar drastiskt, utan även arbetsmil-
jön förbättras i och med att motorljud försvinner. Att kunna 
konvertera en befintlig dieselmaskin till el är något vi har sett 
explodera senaste året då allt strängare miljökrav ställs på 
våra kunder.
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KOMMENTAR FRÅN VD

ÅRET SOM GÅTT
Det är sannerligen i annorlunda tider vi lever och verkar i just 
nu och jag gör en tillbakablick till förra året som just nu känns 
avlägset. År 2019 var utmanande då både omsättningen, 
77,2 MSEK (141,1 MSEK), och rörelseresultatet, -52,1 MSEK 
(-23,7 MSEK), var lägre än förväntat och långt under våra 
målsättningar. Den främsta orsaken var att MultiDocker, trots 
en stark orderbok, inte lyckades få fram rörelsekapital för 
att kunna leverera i tid till den krävande nordamerikanska 
marknaden. Konsekvensen blev att kunder och återförsäljare 
väntade med att ropa av beställningar eller beställa fler 
maskiner i förhållande till de ganska omfattande prognoser 
som de givit.

Marknaden för effektiv materialhantering var under perioden 
fortsatt stark. I Nordamerika var efterfrågan på vår minsta 
maskin och eftermarknaden störst, medan intresset i Europa 
främst gällde större maskiner samt begagnade maskiner. Blue 
Line, MultiDockers erbjudande av miljövänligare alternativ, fick 
starkare fäste och vi såg framför allt en ökande efterfrågan 
på eldrift och biobränsle. Även intresset för vår kunskap och 
rådgivning om energioptimering ökade.

Året innebar samtidigt omfattande förbättringsåtgärder i 
produktionsprocessen som bland annat resulterade i att vi  
under perioden förkortade leveranstider och minskade 
kapitalbindning. Den omstrukturering som påbörjades 
under andra halvan av året gav successiv effekt i lägre 
overheadkostnader. 

Arbetet med att förbättra vår finansiering ledde till förmånligare 
villkor och en riktad nyemission stärkte rörelsekapitalet. Vårt 
arbete med att förstärka eftermarknaden och möta kundernas 
förväntan om snabb service och leverans fortsatte.

Under året startades entreprenadverksamhet i Brasilien. 
Satsningen föll väl ut och kunde i slutet av året avyttras till ett 
stort Brasilianskt åkeri- och logistikföretag.

PERIODENS RESULTAT
Bristen på rörelsekapital under perioden begränsade 
möjligheten att leverera på den stora orderboken. Arbetet 
med att effektivisera produktionsprocessen resulterade i 
slutet av perioden i förkortning av leveranstider och minskad 
kapitalbindning. Andra förbättringar avseende finansieringen 
under perioden resulterade i förmånligare villkor, bland annat 
har förhandlingar givit lägre amortering till finansiärer, en 
riktad nyemission, konsolidering av produktionen, och en lägre 
låneskuld.

Vissa kostnader som var extraordinära och icke 
återkommande, såsom nedskrivningar av det bokförda värdet 
på tillgångar, uppskjuten skattefordran, omstrukturering av 
lån och nedskrivning av kontrakt, förekom under perioden 
och påverkade resultatet negativt. Försäljningen av 
entreprenadverksamheten i Brasilien bidrog med ett väsentligt 
rörelsekapitalstillskott och även löpande intäkter från 2020 och 
framåt.

Orderboken minskade då ett större antal maskiner 
levererades under perioden, och den slutade på cirka 57 
MSEK vid årets slut. Tack vare förbättringarna som gjorts 
under året klarar vi att bättre leverera på orderboken då 
leveransplanen för kvartal ett och två samt en bit in i kvartal 
tre i 2020 redan är fullbokad.

MARKNAD
Försäljningen var under året låg, vilket var till följd av 
begränsningen att kunna erbjuda snabba leveranser på grund 
av bristen på rörelsekapital. Den nordamerikanska marknaden 
har särskilt stora krav på korta leveranstider och detta var ett 
hinder i vårt försäljningsarbete. Samtidigt som försäljningen 
var låg ökade både antalet offertförfrågningar och storleken på 
dessa. Trots utmaningar under föregående år är förtroendet 
hos återförsäljare i nordamerika bibehållet och vi ser i år en 
ökande mängd förfrågningar.

MultiDockers kunskap och förmåga att leverera 
logistikförbättringar och även klimatsmarta lösningar med till 
exempel eldrivna maskiner är av stort intresse då fokuset på 
miljö och utsläppsrelaterade frågor växer i betydelse.
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Vi fortsätter att utveckla samarbetet med prioriterade 
återförsäljare i Nordamerika. Vi möter de högre 
kraven på korta leveranstider genom att effektivisera 
produktionsprocessen. Under perioden arbetade vi 
med både individuella och industriella projekt med 
upphandlingsförfarande, och dessa fortsatte även efter 
periodens slut. Offertförfrågningarna ökade under perioden. 

Efterfrågan på såväl eldrift och biobränsle som vår kunskap 
och rådgivning kring energioptimering ökade i slutet av 
perioden. Intresset kommer främst från skogsindustrin där 
både medvetenheten om och behovet av den här typen av 
utveckling är stort. 

Tidigare handlade våra Blue Line-projekt mest om enskilda 
maskiner. Under det sista kvartalet styrdes dessa typer 
av diskussioner mot större projekt på 40–50 MSEK-
nivån. Nu har marknaden börjat ta fart och det faktum 
att vi har arbetat med elmaskiner och hållbarhet inom 
materialhantering i över tio år gör att vi är i framkant av 
marknaden med vårt erbjudande.

EFFEKTIVARE PRODUKTION - LÄGRE KOSTNADER 
Effekten av att flytta produktionen till Norrköping har givit 
bättre utfall än förväntat. Förstärkning av inköpsfunktionen 
och dess utökade samarbete med produktionen började ge 
resultat i form av att vi optimerar materialhemtagning vilket 
bidrar till att minska kapitalbindningen.

Vårt arbete för att förbättra produktionsprocessen började 
i slutet av året att ge resultat. Vi kan nu erbjuda kortare 
leveranstider och högre kvalitet, vilket syns i form av färre eller 
inga claims efter överlämning av maskin till kund. 
Det är vi stolta över, och vi fortsätter att arbeta för att ytterligare 
förbättra effektiviteten i monteringen. Allt börjar och slutar med 
kunden och målet med allt vi gör är att korta leveranstiderna för 
att motsvara kundens förväntningar, binda mindre kapital och 
höja kvaliteten för att kunna minska kostnaderna.

VÅRA FÖRÄNDRINGAR GER OSS EN NY PLATTFORM
År 2019 innebar stora utmaningar, men också stora 
förbättringar. Våra maskiner och lösningar är mycket väl 
mottagna av marknaden. Samtidigt kunde vi inte leverera som 
återförsäljarna önskade, vilket gjorde att vi tappade försäljning 
och avslut. För att ändra på detta påbörjades väsentliga 
förbättringar och kostnadssänkningar, både avseende 
overheadkostnader och totala kostnader för produktionen.
Allt detta arbete var möjligt tillsammans med medarbetarna 
på MultiDocker som har bidragit med stort engagemang och 
kompetens. MultiDocker har nu en position med effektiva 
maskiner och lösningar, en konsoliderad produktion samt både 
bred och djup kompetens och erfarenhet. 

Maj 2020

Maria Bogren
VD MultiDocker
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
MultiDocker Cargo Handling AB (Publ.)  (MultiDocker) erbjuder kunder logistiklösningar och ett antal standardiserade maskinmo-
deller för materialhantering. Produkterna levererar hög effektivitet och låg energikonsumtion. MultiDocker erbjuder även ett brett 
utbud av verktyg, applikationer, service och eftermarknadssupport.

Majoriteten av kunderna återfinns bland hamnar, skogsindustrier samt lastterminaler för stål, skog och övrigt bulkgods. Under åren 
har MultiDocker satsat på stora och växande marknader och industrier med effektiviseringsbehov.

MultiDocker Cargo Handling AB (Publ.) har sitt säte i Norrköping med organisationsnummer 556149-1860. Årsredovisningen är 
upprättad i KSEK.

MultiDockers affärsmodell bygger på bred användarkunskap, logistikeffektivisering och spetskompetens i teknikfrågor. En viktig 
del är även samarbetena med skickliga partners inom utveckling och tillverkning, såsom Caterpillar. Lasthanterarna byggs på 
Caterpillars basmaskin och skräddarsys med egenutvecklade armar, undervagnar och hyttlösningar, driften kan vara el eller diesel. 
Marknaden visar ett tydligt ökande intresse för att övergå från traditionell dieseldrift till eldrift.

Produkterna marknadsförs under varumärket MultiDocker. Genom partnerskap med Caterpillar globalt har MutliDocker även knutit 
försäljning, service och underhåll till Caterpillars återförsäljare i respektive region. I samarbete med återförsäljare identifieras poten-
tiella kunder och projekt.

MultiDocker Cargo Handling AB (Publ.) är moderbolag till MultiDocker Netherlands B.V. i Holland, MultiDocker do Brasil Importacão 
e Comérco de Máquinas e Equipamentos Ltda i Brasilien och till MultiDocker Cargo Handling Inc. i USA.

ÅRSREDOVISNING 
STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR MULTIDOCKER CARGO HANDLING AB (PUBL.),

ORGANISATIONSNUMMER 556149-1860, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 EKONOMISK ÖVERSIKT KONCERN 2019 2018 2017 2016* 2015*

Nettoomsättning KSEK 74 322 138 619 141 730 141 067 145 464
Rörelsemarginal % -70 -17 -11 -18 -1
Balansomslutning KSEK 66 773 110 512 85 791 111 642 74 641

Soliditet % -26 23 24 19 15

Definition nyckeltal se Not 28                 * avser moderbolag 

Att notera är att jämförelser mellan åren försvåras av att redovisningen fram till och med 2016-12-31 upprättats i EURO varför omräkning av

historiska belopp har skett samt att bolaget redovisas även för första gången som koncern från och med räkenskapsåret med början 2017-01-01.
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UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Tillgång till rörelsekapital är fortsatt viktigt för MultiDockers 
förmåga att växa, och arbete med att förbättra finansieringen 
och hitta nya lösningar har pågått under året. 

Ett omstruktureringsarbete med syfte att minska kapitalbind-
ningen och sänka kostnader inleddes under 2019 och arbetet 
kommer att fortsätta även under 2020, då det förväntas få fullt 
genomslag. Målsättningen är också att den modularisering av 
montage som byggts upp genom åren ska bidra till lägre pro-
duktionskostnader och möjliggöra kundanpassade lösningar. 
Detta kommer sammantaget att bidra till att MultiDocker kan 
skala upp verksamheten och möta en större efterfrågan.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Intäkterna för 2019 var 77,2 MSEK (141,1), vilket var lägre än 
förväntat. Trots en stark orderbok ledde brist på rörelsekapital 
till att leveranserna till den krävande nordamerikanska mark-
naden försenades. Konsekvensen av detta var att kunder och 
återförsäljare väntade med att beställa ytterligare maskiner, 
enligt tidigare prognoser.

Resultatet för 2019 påverkades negativt av nedskrivning-
ar av det bokförda värdet på tillgångar. Dessa poster är av 
engångskaraktär och avser tidigare vinstavräknade kontrakt 
samt äldre fordringar på leverantörer och kunder. Dessutom 
har tidigare balanserade utvecklingsutgifter skrivits ner med 
2,7 MSEK.

Finansiella poster uppgick till -4,8 MSEK (-3,7). Resultatet 
efter skatt påverkas negativt av att en tidigare uppbokad upp-
skjuten skattefordran skrivits ner.

KONCERNEN
Det är viktigt att notera att bolagets verksamhet är projekt-
baserad vilket medför kraftiga variationer i omsättning och 
resultat mellan perioderna och måste beaktas vid jämförelser.
Intäkten 2019 uppgick till 77,2 MSEK (141,1). 

Under 2019 startade arbetet med det entreprenadkontrakt 
som det brasilianska dotterbolaget tecknade 2018, detta för-
klarar hela skillnaden i intäkt mellan koncernen och moderbo-
laget. Rörelseresultatet 2019 uppgick till –52,4 MSEK (-23,7).

MODERBOLAGET
Under 2019 uppgick intäkten till 72,6 MSEK (141,1). Rörel-
seresultatet uppgick 2019 till -52,2 MSEK (-26,4). Resultatet 
påverkades negativt av nedskrivningar av engångskaraktär.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick under 2019 till -2,7 MSEK (-34,0). Koncernens likvida 
medel uppgick vid periodens utgång till 1,2 MSEK (0,5).

De kortfristiga skulderna i koncernen uppgick till 75,1 MSEK 
(77,8) och de långfristiga skulderna uppgick till 6,0 MSEK 
(4,5). Soliditeten var för koncernen -26 % (23 %) vid årsskiftet.

INVESTERINGAR
Investeringarna under 2019 består huvudsakligen av aktivera-
de utvecklingsutgifter för att slutföra arbetet med den pro-
duktutveckling som påbörjats under tidigare år. Investeringar 
har även gjorts i uppbyggnaden av slutmontage, i egen regi, i 
Norrköping.

EGET KAPITAL
Vid utgången av perioden uppgick koncernens eget kapital till 
-17,4 MSEK (25,4). Aktiekapitalet var 19 057 KSEK (37 325) 
fördelat på 381 138 229 aktier, envar med ett kvotvärde om 
0,0500 kr.

MEDARBETARE
Medeltalet anställda under 2019 var 18 (14), årets antal inklu-
derar 7 (0) från entreprenadverksamheten i Brasilien. Utöver 
detta använder bolaget, vid behov hel- och deltidskonsulter för 
utvecklings- och försäljningsprojekt.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
MARKNAD
Marknaden för materialhantering fortsatte under 2019 att 
växa och utvecklas inom skogsindustrin, hamnar,
lastplatser och terminaler. Flera kunder satsar mot en mer 
hållbar verksamhet, vilket visar sig i efterfrågan på större 
helhetslösningar med fokus på eldrift och biobränsle.
Även digitaliseringen av maskinerna utvecklas snabbt och 
för MultiDockers del är basmaskinen Next Generation från 
Caterpillar en tydlig start inom detta område. Maskinen ligger 
i framkant vad gäller effektivitet och har blivit väl mottagen av 
marknaden. Den utgör således en plattform för MultiDocker 
att fortsätta utveckla digitalisering av materialhantering.

OMSTRUKTURERING
Ett omfattande omstruktureringsarbete inleddes under 
2019, med syfte att effektivisera processer inom såväl 
administration som produktion, arbetet kommer att fortsätt 
även under 2020. Effekter i form av lägre kostnader började 
materialiseras under sista kvartalet 2019, men får fullt 
genomslag först under kommande år.

EMISSIONER
Efter beslut på årsstämman den 5 juni 2019 minskades 
aktiekapitalet med 27 268 428 SEK för täckande av 
förluster som inte täcks av fritt eget kapital. Vid samma 
tillfälle togs beslut om en företrädesemission som innebar 
nyemittering av 180 000 036 akter till kursen 0,12 SEK/aktie. 
Aktiekapitalet
ökade med 9 000 002 SEK och bolaget tillfördes 21,6 MSEK 
före emissionskostnader. Aktiekapitalet uppgick därefter till 
19 056 911 SEK, fördelat på 381 138 229 aktier, envar med 
ett kvotvärde om 0,0500 SEK.

I december genomfördes en riktad emission om 230 000 
000 aktier till en kurs om 0,05 SEK/aktie, då emissionen 
registrerades på Bolagsverket under 2020 fanns vid årets 
slut tecknat men ännu inte registrerat aktiekapital på 11,5 
MSEK.

ENTREPRENADVERKSAMHETEN I BRASILIEN
Under våren 2019 startades entreprenadverksamheten hos 
ett av Sydamerikas största skogsbolag i Brasilien.
I slutet av året ingicks avtal om att överlåta kontraktet till en 
lokal partner i Brasilien som därmed kan ta vid och fortsätta 
det framgångsrika arbete som statats upp. MultiDocker kan 
istället fokusera på sin kärnverksamhet och förutser en god 
framtida efterfrågan på leveranser av maskiner som en del 
av ett fördjupat samarbete.

STYRELSE
Vid MultiDockers årsstämma den 5 juni omvaldes 
styrelseledamöterna Sofie Moosberg, David Österström, 
Niclas Sternerup och Percy Österström, den senare valdes 
även till ny ordförande. Magnus Stuart nyvaldes som ledamot 
i styrelsen. Styrelsen tackade av styrelseordförande Lars 
Sjödahl och ledamot Lena Ek.

Magnus Stuart valde att på egen begäran avgå ur styrelsen i 
november.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Den riktade nyemissionen, som genomfördes i december 
2019, avslutades under 2020. Syftet med emissionen var 
att stärka bolagets likviditet samt att säkerställa leveranser 
under första halvåret 2020.

Avtal om försäljning av den operationella 
entreprenadverksamheten i Brasilien ingicks under slutet 
av 2019 och kommer att generera intäkter under 2020 och 
framåt.

Under starten av 2020 har montage av alla maskintyper 
samlats i Norrköping för att öka effektiviteten och sänka 
kostnaderna för tillverkning och montage.

MultiDockers styrelse har såväl under hösten 2019 som 
efter balansdagen den 31 december 2019 genomlyst 
kapitalsituationen i moderbolaget, utifrån 2019 års 
negativa resultat. Resultatet har till stora delar orsakats 
av engångsposter i form av nedskrivningar av tillgångar. 
Inom ramen för arbetet har styrelsen bedömt bolagets 
finansiella ställning utifrån aktiebolagslagens regler om s k 
kapitalbrist. 

Styrelsen har under våren 2020 upprättat, och låtit 
bolagets revisor granska, en kontrollbalansräkning 
per den 28 februari 2020, vilket kommunicerades 
genom pressmeddelande den 6 mars 2020. 
Kontrollbalansräkningen har i och för sig utvisat s k kritisk 
kapitalbrist, men har dessvärre inte beaktat samtliga de 
övervärden som en kontrollbalansräkning har möjlighet 
att reflektera. Styrelsen har därför under mars 2020 
överprövat bolagets finansiella ställning och funnit, vilket 
kommunicerats i pressmeddelande av den 24 mars 2020, 
att det egna kapitalet – i ljuset av övervärden hänförliga till 
bland annat varumärke – väsentligen överstiger hälften av 
det registrerade aktiekapitalet. Av denna anledning ställdes 
den planerade extra bolagsstämman in. 

För att säkerställa att bolagets eget kapital inte framgent 
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet 
har styrelsen lämnat ett förslag till den ordinarie 
bolagsstämman i juni 2020 att minska aktiekapitalet med 
ca 27 MSEK för täckande av förluster.

Publiceringen av denna årsredovisning görs mitt under 
pågående Covid-19 pandemi. Vilka konsekvenser den 
kommer att få på MultiDockers verksamhet är svårt att 
överblicka i dagsläget. Då MultiDocker verkar på många 
geografiska marknader är bedömningen att påverkan 
kommer att kvarstå under en tid, samtidigt som detta 
gör verksamheten mindre beroende av utvecklingen i ett 
enskilt land.

RISKER
MAKROEKONOMISKA RISKER
Efterfrågan av logistiktjänster påverkas i stor 
utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom allmän 
konjunkturutveckling, inflation och räntenivåer samt 
förändrade tekniska förutsättningar för infrastruktur.
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Konsekvenser på verksamheten av den nu pågående 
Covid-19 pandemin är svåra att överblicka. Då MultiDocker 
verkar på många geografiska marknader är bedömningen att 
påverkan kommer att kvarstå under lång tid, samtidigt som 
detta gör verksamheten mindre beroende av utvecklingen ett 
enskilt land.

TEKNISKA RISKER
Den tekniska utvecklingen med högre grad av digitalisering 
och ökade krav på hållbarhet innebär både en möjlighet 
och en utmaning för organisationen. En oförmåga att 
anpassa sig till ny teknik skulle innebära negativ påverkan 
på MultiDockers verksamhet, finansiella ställning och 
rörelseresultat.

RISK KRING SAMARBETSAVTAL
MultiDocker har, sedan många år, ett nära och framgångsriks 
samarbete med Caterpillar. Ett avbrutet samarbete skulle 
ha en väsentlig negativ påverkan på bolagets verksamhet, 
finansiella ställning, och rörelseresultat, då en omställning 
till alternativ leverantör skulle ta lång tid och vara mycket 
resurskrävande.

FINANSIERINGSRISKER
Under 2019 genomfördes två emissioner samt en mängd 
riktade åtgärder för att stärka det egna kapitalet. Detta till trots 
kvarstår ett behov av ytterligare kapitaltillskott. MultiDockers 
styrelse arbetar vidare efter framtagen handlingsplan. I det nu 
rådande pandemiläget riskerar vissa av dessa aktiviteter glida 
något i tiden.

VALUTARISKER
En stor del av framtida försäljning kommer att ske i annan 
valuta än i svenska kronor, bolaget kommer därmed att 
exponeras för valutasvängningar vilket kan ha en väsentlig 
påverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning, 
och resultat. Valutarisken i försäljning balanseras dock av 
betydande inköp i motsvarande valutor.

FORTSATT DRIFT
MultiDockers budget och prognoser för innevarande och 
kommande år indikerar att omsättning och intjäning kommer 
att öka. Bolagets bedömning är att resultatet, som följd av 
genomförda kostnadsbesparingar, kommer att förbättras. 
Genom detta räknar bolaget med att kunna attrahera mer 
kapital och på det sättet trygga bolagets framtid. Det pågår 
långt framskridna förhandlingar med en part som förklarat sig 
villig att bidra till bolagets utveckling. Det är därmed styrelsens 
och verkställande direktörens enhälliga uppfattning att 
samtliga kriterier för fortsatt drift av bolagets och koncernens 
samlade verksamhet är uppfyllda.

AKTIEN
Resultat per aktie 2019, -0,149 SEK / aktie (-0,136).

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport jan-mar 2020  27 maj 2020
Delårsrapport jan-jun 2020  21 augusti 2020
Delårsrapport jan-sep 2020  13 november 2020
Bokslutskommuniké 2020  19 februari 2021
Årsredovisning 2020 publicering  16 april 2021

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 2019-12-30

Namn Summa röster Röster %
Skärgårdshavet AB 100 288 757 26,3
Dividend Sweden AB 40 451 527 10,6
Meus Liberi Tripudium AB 35 714 286 9,4
Formue Nord Markedsneutral A/S 21 600 001 5,7
Försäkringsaktiebolaget, Avanza
Pension 21 114 269 5,5

City Capital Partners AB 12 830 434 3,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 6 474 596 1,7
Olofsson, Robert 4 704 964 1,2
Montana Sweden AB 4 200 759 1,1
Pronator Invest AB 3 243 404 0,9
Övriga aktieägare 130 515 232 34,2
Summa aktier 381 138 229 100,0
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KONCERNENS

RESULTATRÄKNING

(KSEK) NOT 2019-01
- 2019-12

2018-01
-2018-12

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 74 322 138 619
Aktiverat arbete för egen räkning 2 573 2 173
Övriga rörelseintäkter  288 348

77 183 141 141

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -68 746 -119 222
Övriga externa kostnader 3,4 -35 097 -21 391
Personalkostnader 5 -17 074 -18 110
Av- och nedskrivning (samt återföring därav) av materiella
och immateriella anläggningstillgångar -8 324 -6 090

-129 241 -164 814

Rörelseresultat (EBIT) -52 058 -23 673

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 1 397
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -4 791 -5 142

-4 790 -3 745
Resultat efter finansiella poster -56 848 -27 418

Skatt på årets resultat 8 -9 564 -1

ÅRETS RESULTAT -66 412 -27 419

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare -66 412 -27 419
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KONCERNENS

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (KSEK) NOT 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 9 24 596 25 546

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 10 0 0
24 596 25 546

Materiella anläggningstillgångar   
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 12 456 116

456 116
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 13 0 9 120
Andra långfristiga fordringar 14 76 98

76 9 218

Summa anläggningstillgångar 25 127 34 880

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Förskott till leverantörer 2 464 3 219
Färdiga varor och handelsvaror 8 639 5 997

11 104 9 216
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 000 8 032
Övriga fordringar 4 308 5 343
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 15 701 52 584

29 009 65 959

Kassa och bank 20 1 204 457
Summa omsättningstillgångar 41 316 75 633

SUMMA TILLGÅNGAR 66 443 110 512



MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) 556149-1860. Årsredovisning 201914

KONCERNENS

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER (KSEK) NOT 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital
Aktiekapital 30 557 37 325
Övrigt tillskjutet kapital 17 474 17 246
Annat eget kapital inklusive årets resultat -65 412 -29 222
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare -17 381 25 350

Avsättningar 16
Uppskjuten skatteskuld 356 1 069
Övriga avsättningar 2 370 1 787

2 726 2 856

Långfristiga skulder 17, 24
Skulder till kreditinstitut 6 010 4 523

6 010 4 523

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 18, 24 10 575 20 200
Skulder till kreditinstitut 5 155 2 800
Förskott från kunder 23 234 21 420
Leverantörsskulder 26 893 22 450
Övriga skulder 5 426 8 487
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 19 3 806 2 426

75 088 77 783

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 443 110 512



15MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) 556149-1860. Årsredovisning 2019

KONCERNENS

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(KSEK) AKTIEKAPITAL
ÖVRIGT 

TILLSKJUTET 
KAPITAL

ANNAT EGET 
KAPITAL INKL. ÅRETS 

RESULTAT

Ingående balans 2018-01-01 24 186 15 735 -19 134

Transaktioner med ägare:
Nyemission 13 139 0 18 962
Omräkningsdifferenser 0 -1 49
Årets resultat 0 1 512 -29 099
Utgående balans 2018-12-31 37 325 17 246 -29 222

Transaktioner med ägare:
Nyemission 20 500 0 7 931
Minskning av aktiekapital -27 268
Omräkningsdifferenser 0 0 -102
Årets resultat 0 228 -44 019
Utgående balans 2019-12-31 37 325 17 246 -29 222

2019-12-31 2018-12-31

Erhållna aktieägartillskott ingående i övrigt tillskjutet kapital. 5 023 5 023

Aktiekapitalet inkluderar 11 500 tkr i tecknat ej registrerat aktiekapital
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KONCERNENS

KASSAFLÖDESANALYS

(KSEK) NOT 2019-01-01
- 2019-12-31

2018-01-01
- 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -52 058 -23 673
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 8 324 6 090
Förändring avsättningar och övrigt 317 -1 561

-43 417 -19 144

Erhållen ränta 1 4
Erlagd ränta -3 869 -3 242
Betald inkomstskatt -851 -251

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -48 135 -22 632

Förändringar i rörelsekapital 
Förändring av varulager och leverantörsförskott -1 888 -1 328
Förändring av rörelsefordringar 38 883 -23 663
Förändring av rörelseskulder 7 236 13 576
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 904 -34 047

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -444 -33
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 288 -6 279
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 731 -6 312

Finansieringsverksamheten
Nyemission 18 166 32 102
Upptagna lån 0 9 183
Amortering av skuld -5 783 -2 402
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 383 38 882

Årets kassaflöde 747 -1 477
Likvida medel vid årets början 457 1 934
Likvida medel vid årets slut 20 1 204 457
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MODERBOLAGETS

RESULTATRÄKNING

(KSEK) NOT 2019-01-31
- 2019-12-31

2018-01-31
-2018-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 68 763 138 619
Aktiverat arbete för egen räkning 2 573 2 173
Övriga rörelseintäkter 1 288 348

72 624 141 141

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -66 868 -119 222
Övriga externa kostnader 3, 4 -34 747 -25 148
Personalkostnader 5 -14 873 -17 114
Avskrivningar och nedskrivning (samt återföring därav) av materiella
och immateriella anläggningstillgångar -8 314 -6 089

-124 802 -167 574
Rörelseresultat (EBIT) -52 178 -26 433

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 0 1 524
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -4 791 -4 840

-4 791 -3 316
Resultat efter finansiella poster -56 959 -29 749

Resultat före skatt -56 969 -29 749

Skatt på årets resultat 8 -9 120 0
ÅRETS RESULTAT -66 089 -29 749
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MODERBOLAGETS

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (KSEK) NOT 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 9 24 596 25 546
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 10 0 0

24 596 25 546
Materiella anläggningstillgångar   
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 12 113 109

113 109
Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag 21, 22 238 240
Uppskjuten skattefordran 13 0 9 120

238 9 360

Summa anläggningstillgångar 24 946 35 014

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Förskott till leverantörer 2 146 3 219
Färdiga varor och handelsvaror 8 618 5 976

10 765 9 195
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 652 7 682
Fordringar hos koncernföretag 4 690 2 493
Övriga fordringar 8 636 5 081
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 15 701 52 584

37 680 67 839

Kassa och bank 20 7 263
Summa omsättningstillgångar 48 451 77 298

SUMMA TILLGÅNGAR 73 397 112 312
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MODERBOLAGETS

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER (KSEK) NOT 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 30 557 37 325
Uppskrivningsfond 23 1 264 3 791
Reservfond 19 19
Fond för utvecklingsutgifter 16 192 13 437

48 031 54 571
Fritt eget kapital
Överkursfond 63 134 55 203
Balanserat resultat -54 343 -52 348
Årets resultat -66 089 -29 749

-57 299 -26 894
Summa eget kapital -9 268 27 678

Avsättningar 16
Uppskjuten skattskuld 356 1 069
Övriga avsättningar 2 370 1 787

2 726 2 856
Långfristiga skulder 17, 24
Skulder till kreditinstitut 6 010 4 523

6 010 4 523
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 18, 24 10 575 20 200
Skulder till kreditinstitut 5 155 2 800
Förskott från kunder 23 234 21 420
Leverantörsskulder 26 439 22 091
Aktuella skatteskulder 462 493
Övriga skulder 4 258 7 825
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 19 3 806 2 426

73 929 77 255

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 73 397 112 312
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MODERBOLAGETS

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(KSEK)

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktieka-
pital Reservfond Fond för utv.

utgifter
Uppskriv-
ningsfond

Balanserat
resultat Årets 

resultat

Ingående balans 2018-01-01 24 186 19 11 504 4 212 1 036 -15 750
Omföring resultat föregående år 0 0 0 0 -15 750 15 750
Transaktioner med ägare:

Nyemission 13 139 0 0 0 18 962 0

Omföring inom eget kapital 0 0 1 933 -421 -1 512 0
Årets resultat 0 0 0 0 119 -29 749
Utgående balans 2018-12-31 37 325 19 13 437 3 791 2 855 -29 749

Omföring resultat föregående år 0 0 0 0 -29 749 29 749
Transaktioner med ägare:

Nyemission 20 500 0 0 0 7 931 0
Omföring inom eget kapital -27 268 0 2 755 -2 527 27 041 0
Årets resultat 0 0 0 0 713 -66 089
Utgående balans 2019-12-31 30 557 19 16 192 1 264 8 791 -66 089

2019-12-31 2018-12-31

Erhållna villkorade aktieägartillskott ingående i balanserat resultat 5 023 5 023

Aktiekapitalet inkluderar 11 500 tkr i tecknat ej registrerat aktiekapital
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MODERBOLAGETS

KASSAFLÖDESANALYS

(KSEK) NOT 2019-01-31
- 2019-12-31

2018-01-31
- 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -52 178 -26 433
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 8 314 6089
Förändring avsättningar och övrigt 388 -892

-43 475 -21 236

Erhållen ränta / utdelning dotterbolag 0 4
Erlagd ränta -3 869 -3 242
Betald inkomstskatt -407 -250
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -47 751 -24 724

Förändringar i rörelsekapital 
Förändring av varulager -1 570 -1 307
Förändring av rörelsefordringar 37 446 -20 117
Förändring av rörelseskulder 6 605 13 450
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 271 -32 698

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -80 -33
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 288 -6 279
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 368 -6 312

Finansieringsverksamheten
Nyemission 18 166 32 102
Upptagna lån 0 9 183
Amortering av skuld -5 783 -2 402
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 383 38 882

Årets kassaflöde -257 -127
Likvida medel vid årets början 263 391
Likvida medel vid årets slut 20 7 263
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER M.M.
 
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats en-
ligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år. Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

 
REDOVISNINGSPRINCIPER - KONCERNEN
KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. 
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess 
dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka 
moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande 
inflytande. I normalfallet avser detta företag där moderföreta-
get innehar mer än 50% av rösterna. I koncernredovisningen 
ingår dotterföretagen från den dagen koncernen erhåller be-
stämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger. 
Dotterföretagens redovisningsprinciper överensstämmer med 
koncernens redovisningsprinciper i övrigt.

INTÄKTSREDOVISNING
Försäljning av varor och tjänster
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäk-
ter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas, med avdrag för rabatter. Uppdragsinkomster och 
uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt 
och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på 
balansdagen (successiv vinstavräkning). Färdigställandegra-
den beräknas efter fysisk färdigställandegrad (milestones) för 
uppdraget. En befarad förlust redovisas som kostnad när det är 
sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga 
den totala uppdragsinkomsten. Vid eftermarknadsaffärer redovi-
sas intäkterna i sin helhet vid leveranstillfället.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en 
bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade 
koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller 
andra egetkapitalinstrument lämnats i utbyte redovisas direkt 
i eget kapital. Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en 
minskning av eget kapital när beslut om återbetalning fattats.

Ränta, royalty och utdelning
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden, Roy-
alty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekono-

miska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när aktieäga-
rens rätt till betalning är säkerställd.

LÅNEUTGIFTER
Låneutgifter för lånat kapital kostnadsförs i resultaträkningen i 
den period de uppstår.

LEASINGAVTAL
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive 
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som 
försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning. 
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras 
som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. 

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett 
annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och företaget 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. 

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad 
under den period de anställda utför de tjänster som ligger till 
grund för förpliktelsen.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. 
Obetalda avgifter redovisas som skuld.

OMRÄKNING AV POSTER I UTLÄNDSK VALUTA
Poster i utländsk valuta  
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället.

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 re-
sultat 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 transaktio-
ner eller händelser.

NOTER
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga 
temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i 
framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värde-
ringen 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 balansdagen 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.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktive-
ringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under 
utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedan-
stående förutsättningar är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella an-
läggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstill-
gången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateri-
ella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången 
kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska 
och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att an-
vända eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anlägg-
ningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar (i undantagsfall har uppskrivning av immateri-
ella anläggningstillgångar gjorts mot uppskrivningsfond).

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats 
är redovisade till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod, med start vid utvecklingsfasens slut. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 år.

Förvärvade immateriella tillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande 
rättigheter 5 år.

MATERIELLA TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandepe-

riod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år. Inventarier, 
verktyg och installationer 3-5 år.

NEDSKRIVNINGAR - MATERIELLA OCH IMMATE-
RIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SAMT ANDE-
LAR 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 försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksam-
heten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonte-
ringsränta som används är före skatt och återspeglar mark-
nadsmässiga 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 återvinnings-
värdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med 
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaff-
ningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället 
till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstill-
gångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvär-
de. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån 
korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt 
effektivräntemetoden.

ANDELAR I DOTTERFÖRETAG, INTRESSEFÖ-
RETAG, GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG OCH 
FÖRETAG MED ÄGARINTRESSE I
Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styr-
da företag och företag det finns ägarintresse i redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet.

VARULAGER
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvär-
det och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk 
beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först 
ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för 
inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella 
plats och skick.
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AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en 
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse 
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den 
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas 
för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna 
omprövas varje balansdag.

NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
NETTOOMSÄTTNINGEN FÖRDELAR SIG 
PÅ GEOGRAFISKA MARKNADER ENLIGT 
FÖLJANDE:

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Sverige 15 520 27 484 15 520 27 484
Övriga Europa 49 617 31 826 49 617 31 826
Övriga marknader 9 185 79 309 3 626 79 309

74 322 138 619 68 763 138 619

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Thorell Revision AB
Revisionsuppdraget 332 285 332 285

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
332 285 332 285

Revisionsuppdraget 36 31 0 0
36 31 0 0

NOT 3 ARVODE TILL REVISORER

NOT 4 LEASINGAVTAL - LEASETAGARE

OPERATIONELL LEASING
Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella lea-
singavtal 625 474 625 474

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal:

Ska betalas inom 1 år 488 525 488 525
Ska betalas inom 1-5 år 556 764 556 764

1 044 1 289 1 044 1 289
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NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

MEDELANTALET ANSTÄLLDA
2019 2018

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderföretaget

Sverige 10 75% 13 75%

10 75% 13 75%
Dotterföretag
Nederländerna 1 100% 1 100%

Brasilien 7 95% 0 0%

8 96% 1 100%
Koncernen totalt 18 79% 14 76%

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensions-

kostnader)

Löner och andra
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensions-

kostnader)

Moderföretaget 9 237 5 561 10 280 6 297

(2608) (3043)
Dotterföretag 1 629 483 862 134

(0) (0)

Koncernen totalt 10 865 6 043 11 142 6 431
(2608) (3043)

Av Moderföretagets pensionskostnader avser 34 
(f.å. 0) gruppen styrelse och VD.

Av Koncernens pensionskostnader avser 34 
(f.å. 0) gruppen styrelse och VD.

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Styrelse och VD 3 032 2 382 3 032 2 382

Varav tantiem (0) (0) (0) (0)

Övriga anställda 9 634 10 757 8 005 9 895

12 665 13 138 11 037 12 277
Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och VD 34 0 34 0

Pensionskostnader övriga anställda 2 574 3 043 2 574 3 043

Övriga sociala kostnader 3 436 3 388 2 953 3 253

6 043 6 431 5 561 6 297
Pensionsförpliktelser

Styrelse och VD 0 0 0 0

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Andel kvinnor i styrelsen 17% 25% 25% 33%

Andel män i styrelsen 83% 75% 75% 67%

Andel kvinnor bland övriga ledande 
befattningshavare 33% 14% 50% 20%

Andel män bland övriga ledande 
befattningshavare 67% 86% 50% 80%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.
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NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Övriga räntekostnader -4 705 -3 242 -4 705 -3 242

Kursdifferenser -86 -1 900 -86 -1 598

-4 791 -5 142 -4 791 -4 840

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 159

Övriga ränteintäkter 1 36 0 4
Kursdifferenser 0 1 361 0 1 361

1 1 397 0 1 524

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Aktuell skatt -444 -1 0 0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 713 119 713 119

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag -9 120 0 -9 120 0

Skatteeffekt av:
     Avskrivning på uppskrivningar 713 119 713 119

     Övriga ej avdragsgilla kostnader -121 -1 215 -121 -1 215

     Skatt i Brasilien -444 -1 0 0

NOT 9 BALANSERADE UTGIFTER FÖR FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN
Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 35 386 34 564 35 386 34 564

Årets anskaffningar 7 288 7 280 7 288 7 280

Försäljningar/utrangeringar -6 065 -7 140 -6 065 -7 140

Omklassificeringar 0 682 0 682

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 608 35 386 36 608 35 386

Ingående avskrivningar -14 700 -16 365 -14 700 -16 365

Försäljningar/utrangeringar 6 065 7 140 6 065 7 140

Årets avskrivningar -4 998 -5 475 -4 998 -5 475

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 633 -14 700 -13 633 -14 700

Ingående uppskrivningar 4 860 5 400 4 860 5 400

Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp -2 700 0 -2 700 0

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -540 -540 -540 -540

Utgående ackumulerade uppskrivningar 1 620 4 860 1 620 4 860

Utgående redovisat värde 24 596 25 546 24 596 25 546

Årets anskaffningar innehåller 1 000 tkr som inte är kassaflödespåverkande. I det utgående värdet ingår 6 153 tkr avseende 
pågående ej avslutade utvecklingsprojekt, varav 694 tkr är upparbetat under 2019.
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Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 25 760 26 442 25 760 26 442
Omklassificeringar 0 -682 0 -682
Utgående ackumulerade 25 760 25 760 25 760 25 760
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Ingående nedskrivningar -25 760 -25 760 -25 760 -25 760
Utgående ackumulerade nedskrivningar -25 760 -25 760 -25 760 -25 760

Utgående redovisat värde 0 0 0 0

NOT 10 KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN, OCH LIKNANDE RÄTTIGHETER

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 504 504 504 504
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 504 504 504 504

Ingående avskrivningar -504 -504 -504 -504
Utgående ackumulerade avskrivningar -504 -504 -504 -504

Utgående redovisat värde 0 0 0 0

NOT 11 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 254 554 246 544
Årets anskaffningar 442 41 80 33
Försäljningar/utrangeringar 0 -341 0 -331
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 696 254 327 246

Ingående avskrivningar -138 -404 -137 -394
Försäljningar/utrangeringar 0 341 0 331
Årets avskrivningar -102 -75 -76 -74
Utgående ackumulerade avskrivningar -240 -138 -214 -137

Utgående redovisat värde 456 116 113 109

NOT 12 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
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Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående saldo 9 120 9 120 9 120 9 120
Nedskrivning -9 120 -9 120

0 9 120 0 9 120

SPECIFIKATION UPPSKJUTNA SKATTE-
FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjutna skattefordringar
Outnyttjade underskottsavdrag 151 158 85 633 151 158 85 633

151 158 85 633 151 158 85 633

Tidigare aktiverade uppskjutna skattefordringar har skrivits ner till noll

Se även not 8 Skatt på årets resultat.

NOT 13 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 98 122 0 0
Amorteringar, avgående fordringar -22 -24 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 76 98 0 0

Utgående redovisat värde 76 98 0 0

NOT 14 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 66 185 66 185
Förutbetalda försäkringspremier 99 33 99 33
Fordran på beställare - upplupen intäkt 33 115 123 500 33 115 123 500
Fordran på beställare - upplupna kostnader -17 917 -72 431 -17 917 -72 431
Övriga förutbetalda kostnader 339 1 296 339 1 296

15 701 52 584 15 701 52 584

NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
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Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjuten skatteskuld

Belopp vid årets ingång 1 069 1 188 1 069 1 188

Årets avsättningar -713 -119 -713 -119

356 1 069 356 1 069
Övriga avsättningar

Belopp vid årets ingång 1 787 1 867 1 787 1 867

Årets avsättningar 1 925 1 035 1 925 1 035

Under året ianspråktagna belopp -988 -377 -988 -377

Under året återförda belopp -354 -738 -354 -738

2 370 1 787 2 370 1 787
Specifikation Övriga avsättningar

Garantiåtaganden 2 370 1 787 2 370 1 787

2 370 1 787 2 370 1 787

NOT 16 AVSÄTTNINGAR

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 6 090 4 523 6 090 4 523

6 090 4 523 6 090 4 523

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna semesterlöner 1 020 1 229 1 020 1 229

Upplupna sociala avgifter 320 386 320 386

Övriga upplupna kostnader 2 466 811 2 466 811

3 806 2 426 3 806 2 426

NOT 18 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Beviljad kredit 10 575 25 275 10 575 25 275

Utnyttjad kredit 10 575 20 200 10 575 20 200

NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
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NOT 20 KASSA OCH BANK

Moderföretaget

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 240 258

Omräkningsdifferenser valuta -2 -18

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 238 240

Utgående redovisat värde 238 240

NOT 21 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 22 SPECIFIKATION AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Koncernen Moderföretaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 35 000 35 000 35 000 35 000

Summa ställda säkerheter 35 000 35 000 35 000 35 000

NOT 23 UPPSKRIVNINGSFOND

Moderföretaget

2019-12-31 2018-12-31

Ingående saldo 3 791 4 212

Årets nedskrivning -2 106 0

Överföring till fritt eget kapital p.g.a. avskrivningar -421 -421

1 264 3 791

NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kassamedel 1 204 457 7 263
1 204 457 7 263

Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde

Namn

MultiDocker do Brasil Importacão e Comérco 
de Máquinas e Equipamentos Ltda 100% 100% 238
MultiDocker Netherlands B.V. 100% 100% 0
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NOT 25 UPPLYSNING OM VISSA TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Företaget och koncernen har under räkenskapsåret ej genomfört transaktioner med sådana närstående parter som 
anges i Årsredovisningslagen 5 kap. 23 § på annat än marknadsmässiga villkor.    
  
      

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

NOT 26 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Överkursfond 63 134 55 203

Balanserat resultat -54 343 -52 348
Årets resultat -66 089 -29 749

-57 299 -26 894
disponeras så att
i ny räkning överföres -57 299 -26 894

-57 299 -26 894

NOT 27 NYCKELTALSDEFINITIONER



MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) 556149-1860. Årsredovisning 201932

Percy Österström
Ordförande

David Österström

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 5 juni 2020.

Thorell Revision AB

Patrik Fjärstedt
Auktoriserad Revisor

STYRELSENS UNDERSKRIFTER
Norrköping den 27 maj 2020

Sofie Moosberg

Niclas Sternerup

Maria Bogren
Verkställande direktör



33MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) 556149-1860. Årsredovisning 2019



MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) 556149-1860. Årsredovisning 201934

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Multidocker Cargo Handling AB (publ.). Org.nr 556149-1860.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Multidocker Cargo Handling AB (publ.) för 
räkenskapsåret 2019. 

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 8-32. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 2019-
12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

VÄSENTLIGA OSÄKERHETSFAKTORER AVSEENDE ANTAGANDET OM FORTSATT DRIFT
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan, vill vi fästa uppmärksamheten på att kortfristiga skulder överstiger de totala tillgång-
arna. För att säkerställa framtida finansiering är det vår uppfattning att bolaget och koncernen är i behov av tillförsel av nytt 
eget kapital och att gjorda resultatprognoser infrias. Något beslut om kapitaltillskott finns för närvarande inte varför det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Denna återfinns på sidorna 1–7.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåll-
er en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

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 misstag.
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedöm-
ningen 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
Våra 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 misstag, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredo-
visningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktö-
rens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, 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 vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-
landet om  årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 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 vi 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 vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller af-
färsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervak-
ning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den inter-
na kontrollen som vi identifierat.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Multidocker Cargo Handling AB (publ.) för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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. 
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
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 vi 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 vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgär-
der, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

ANMÄRKNINGAR
Som framgår av moderbolagets balansräkning understiger bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen, enligt 
25 kap. 13 § aktiebolagslagen, har upprättat en kontrollbalansräkning. Som framgår av förvaltningsberättelsen har styrelsen, i 
strid med 25 kap. 15 § aktiebolagslagen, underlåtit att utfärda kallelse till en bolagsstämma.

Enligt 8 kap. 2 § årsredovisningslagen skulle styrelsen ha lämnat årsredovisningen till oss senast sex veckor före den 
bolagsstämma där årsredovisningen skall behandlas. Sådan stämma ska, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hållas inom sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. Den undertecknade årsredovisningen lämnades inte till oss inom denna tid utan först 
igår den 4 juni 2020.

Norrköping den 5 juni 2020.

Thorell Revision AB

_________________________________ 

Patrik Fjärstedt 
Auktoriserad revisor
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