
ÅRSREDOVISNING

2020

LEAX Group AB (publ)
Org. nr. 556658-4479



32

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
 

Det här är LEAX Group                4
         
Vårt DNA som företag                5

Organisationsschema                       6-7
               
Detta hände under 2020                    8-11

VD har ordet                   12-13

Förvaltningsberättelse                  14-43
     Information om verksamheten                 15-16
     Väsentliga händelser under räkenskapsåret                     16
     Pressmeddelanden                  16-17
     Koncernens utveckling under året                      18 
     Verksamhet inom forskning och utveckling                     18
     Ekonomisk översikt                  18-19 
     Risker                    19-25
     Förväntningar avseende den framtida utvecklingen                    26
     Förslag till vinstdisposition                       26
     Väsentliga händelser efter balansdagen                 26-27
     Bolagsstyrningsrapport                 28-35
          Investerarna och LEAX                       28
          Bolagsstyrningsmodell                 28-35
     Hållbarhetsrapport                  36-43
          Hållbarhetsarbete                        37
          FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG)                     37
          Miljöpåverkan                  38-39
          Nyckeltal                    40-43

Finansiella rapporter och noter               44-105

Styrelsens intygande                      106 
              
Revisionsberättelse             107-109



54

DET HÄR ÄR LEAX GROUP
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

VÅRT DNA SOM FÖRETAG
VÄRDERINGAR, VISION OCH MISSION

AFFÄRSIDÉ

LEAX erbjuder utveckling, industrialisering och tillverkning av avancerade komponenter 
och delsystem till krävande och utmanande kunder. LEAX erbjuder konkurrenskraftig 
tillverkning genom global närvaro. Det är vårt systematiska tillvägagångssätt som möjliggör 
leveranser till bäst kvalitet och kostnad.

Vi älskar produktion!

KONCERN

Koncernen består av nio operativa bolag som självständigt utvecklar och driver sina ver-
ksamheter. Bolagen samarbetar dock i hög grad för att realisera de synergier som finns 
inom koncernen. Koncernen styrs genom två affärsområden och tre supportområden. De 
två affärsområdena är: 

• International
• Nordics/South America

Plattformen är lagd för att LEAX skall kunna utvecklas och ta marknadsandelar i bl a 
Sydamerika och Asien. Genom att LEAX har lagt grunden för en bred produktportfölj 
kombinerat med global närvaro har LEAX goda förutsättningar att utvecklas i linje med 
den vision som har fastställts av styrelsen. LEAX är verksamma på tre olika kontinenter:

• Europa (Sverige, Ungern, Tyskland och Lettland)
• Sydamerika (Brasilien)
• Asien (Kina)

LEAX LEVERERAR TILL STORA INDUSTRIER SÅSOM:

Kommersiell 
fordonsindustri

PersonbilsindustriJordbruksindustri

Allmän 
verkstadsindustri

Gruv- och 
anläggningsindustri

VISION

Att vara en erkänd ledare inom design, 
utveckling och industrialisering av 
avancerade tillverkningslösningar och 
överlägsna produkter för global mobilitet 
och industriella marknader.

MISSION

Att överträffa våra kunders förväntningar 
genom kontinuerlig strävan efter excellens 
i alla aspekter av vår verksamhet och 
genom att maximera värdet för alla 
intressenter.

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi lyssnar på kunden Hållbart värde

Den dag vi slutar bli bättre,  
slutar vi att vara bra

Vår produkt är innovation Respekt och tillit
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DET TA HÄNDE UNDER 2020
STARKARE EFTER KRISEN

MSEK I NETTOOMSÄTTNING

98

1 463

MOT INDUSTRI 4.0

Två klassiska produktionsflöden i Falun följs nu i realtid, via skärmar vid produktionslinjerna kan operatö-
rerna se exakt vad som sker och ingripa om något ser problematiskt ut. Alla stopptider registreras auto-
matiskt och störningsorsakerna kodas. Allt kan också följas via internet.

LEAX GROUP ANPASSAR SIG EFTER NEDGÅNGAR AV EFTERFRÅGAN PÅ GRUND AV COVID-19

LEAX Groups verksamheter anpassar sig till minskad efterfrågan på grund av Covid-19. Under året såg vi 
betydande volymnedgångar med omedelbar verkan. Detta ledde till att LEAX Group behövde se över sin 
bemanning på berörda enheter samt centrala funktioner och skapade en plan för drastiska nedskärningar 
genom i första hand korttidspermitteringar. Vi ser även över våra omkostnader.

STARKARE EFTER KRISEN

Pandemi och kris i världen, Covid-19 slår till och LEAX går in i stabsläge – länder stänger och våra kunder 
tvingas stänga fabriker. Viruset känner inga gränser. Alla drabbas på något sätt. Avgörande är hur snabbt 
och väl vi alla agerar nu. Vi lyssnar extra noga på våra kunder. De kan ha speciella behov i dessa tider, 
behov vi på LEAX kan lösa. Vi söker lösningar utöver det normala, ”out of the box”. Det är inte den första 
krisen LEAX mött. Vi kommer ur den, och vi kommer ur den starkare än våra konkurrenter. 

RENANDE ERFARENHETER UNDER KRISEN 

LEAX Falun hyr under Covid-19 krisen ut operatörer till Orkla för produktion av handsprit.

50-ÅRSJUBILEUM FÖR VERKSAMHETEN I UNGERN

Den första juli 1970 grundades verksamheten i Mezőkovesd, vilket innebär 50-årsjubileum i år.

ELEKTRISKT LJUS I OROLIG TID

Trots pandemin går de två projekten på personbilssidan, varav ett bidrar till elektrifieringen av fordon, 
upp i volym och når i stort sett den planerade volymen.

POLE POSITION PRODUKTION

LEAX Rezekne, Lettland investerar för produktionsökning i en mycket avancerad och i det närmaste unik 
produktionslinje. Tillsammans med kollegor från övriga LEAX bygger man upp en ovärderlig kompetens 
kring denna avancerade produktionsteknik.



NETTOOMSÄTTNING
421,8 MSEK 

EBITDA
58,7 MSEKQ1

NETTOOMSÄTTNING
279,4 MSEK 

EBITDA
10,3 MSEKQ2

NETTOOMSÄTTNING
298,4 MSEK 

EBITDA
28,7 MSEKQ3

NETTOOMSÄTTNING
463,3 MSEK 

EBITDA
59,3 MSEKQ4
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LEAX SKARABORG FOKUSERAR PÅ OPTIMERING OCH MÄTNING

Fabriken i Falköping installerar automastisk gradning och utvecklar egna automatiska mätstationer.

LEAX VD LÄMNAR 

VD Henrik Fagrenius lämnar sin position för nya utmaningar utanför LEAX.

NY TILLVÄXT, NY ORGANISATION

LEAX annonserar en ny organisation som träder i kraft från 2021. Den nya organisationen sätter ännu 
större fokus på hur kunden ska få optimal nytta av den samlade kraften inom LEAX Group, från försäljning 
till service. LEAX fokuserar på bästa lösningen för kunden. Oavsett industri hanteras ordern av det 
dotterbolag som erbjuder den bästa lösningen.

LEAX FALUN MOT REKORDVOLYMER

I april 2020 hade Falun en nedsläckt fabrik och i oktober 2020 gick vi mot en all time high på en för oss, 
och troligen branschen, aldrig tidigare skådad volymförändring.

NY TEKNIK, NYA KUNDER 

Försäljningsstrategin efter Covid-19 pandemin kommer att fokusera på tillväxt och kommersialisering 
av egna produkter. Vidare kommer fokus även ligga på e-mobilitet, utveckling av växellådor och andra 
produkter samt att säkra nya kunder tack vare den spetskompetens LEAX förvärvat genom nya projekt.

LEAX REZEKNE GÅR IN I SERIEPRODUKTION

Personbilsprojektet i Rezekne går in i serieproduktion med höjda volymer.

TOTALA INVESTERINGAR I MSEK

178

ANSTÄLLDA

1 100

MSEK I EBITDA

157



VD HAR ORDET

Under 2021 kommer LEAX att fortsätta utveckla våra hållbarhetsmål och hållbarhetsinitiativ i alla aspekter av 
vår verksamhet. Från bolagsstyrning till medarbetarnas hälsa och säkerhet. Från att uppmuntra medarbetare 
att träda fram där det råder brist på tillsyn genom vår policy för visselblåsare till vårt engagemang för FN:s 
Global Compact och våra initiativ för koldioxidminskning. 

Som ledare för ett extraordinärt team ser jag fram emot att möta och övervinna de utmaningar som vår 
verksamhet, våra kunder och de branscher vi levererar till står inför. Utan tvekan har 2020 lärt oss att nya 
utmaningar kommer att uppstå, och det är med den framsyntheten som vi förblir uppmuntrade och blickar 
framåt.

Tony Nicol
President och VD

LEAX Group

I januari 2021, efter att ha tagit över rollen som VD för LEAX-koncernen, har jag 
haft förmånen att fokusera på LEAX otroligt ljusa framtid. Min drivkraft att börja 
arbeta hos LEAX var dess historia av innovation och kompetens, deras stora 
oberoende och entreprenörsanda och den unika positionering av företaget som 
finns för att kapitalisera och utvecklas på en dynamisk och föränderlig marknad.  
Stark operativ förmåga och en historik att överträffa som överträffar kundernas 
krav är den stabila grund från vilken vi lanserar våra ambitiösa strategiska planer. 
En ny organisationsstruktur har utformats för att fullt ut utnyttja styrkorna i vårt 
team, serva vår globala kundbas och tillhandahålla konkurrenskraftiga lösningar 
som utnyttjar koncernens kapacitet.

Lönsamhet är ett krav. Vårt resultat under 2020 var beundransvärt med tanke på 
en 25-procentig intäktsminskning för helåret och fullständigt stopp på grund av 
Covid-19 under andra kvartalet. Dessa lönsamhetsnivåer måste förbättras 
ytterligare för att finansiera tillväxten, ge aktieägarna avkastning och ge den 
långsiktiga hållbarhet som våra intressenter efterfrågar och förtjänar. De stora 
investeringsprojekten under 2020 fokuserade främst på att säkerställa kapaciteten 
i vår nya personbilsverksamhet, tillväxt på kommersiella fordonsmarknader och 
nya affärer. Våra personbilsprogram har gått från projektfas till full produktion. Vår 
investeringstakt kommer att minska något under 2021 och kommer att användas 
för att utveckla forskning och utveckling inom våra strategiska byggstenar, hjälpa 
till att hantera efterfrågan från vår kundbas, minska driftskostnaderna och stödja 
nya affärer.
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Styrelsen och verkställande direktören för LEAX Group AB (publ) får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01—2020-12-31. 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

AFFÄRSIDÉ

LEAX erbjuder utveckling, industrialisering och tillverkning av avancerade komponenter och delsystem 
till krävande och utmanande kunder. LEAX erbjuder konkurrenskraftig tillverkning genom global närvaro. 
Det är vårt systematiska tillvägagångssätt som möjliggör leveranser till bäst kvalitet och kostnad. Vi älskar 
produktion! 

LEAX levererar komponenter och delsystem till: 

• Kommersiell fordonsindustri 
• Personbilsindustri 
• Allmän verkstadsindustri 
• Jordbruksindustri 
• Gruv- och anläggningsindustri
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FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE

LEAX kunder finns främst inom stora ledande multinationella företag med försäljning och produktion över 
hela världen som är verksamma inom premiumsegmenten i sina respektive marknader. LEAX skapar värde 
genom att delta i designarbetet, i utvecklingen av och genom att producera avancerade komponenter 
och system med högt ställda krav på kvalitet, leverans och genom att kunna erbjuda kunderna lokal 
produktion i olika delar av världen. LEAX Groups vision är att bli en erkänd ledare av design, utveckling 
och avancerad bearbetning och industrialisering av avancerade tillverkningslösningar och överlägsna 
produkter för global rörlighet och industriella marknader.

LEAX arbetar på att nå visionen genom att följa våra fem värderingar:

• Den dag vi slutar bli bättre, slutar vi att vara bra 
• Vi lyssnar på kunden 
• Respekt och tillit 
• Hållbart värde 
• Vår produkt är innovation

KONCERNENS VERKSAMHET OCH STRUKTUR 

Koncernen består av nio operativa bolag. Bolagen inom koncernen samarbetar dock i hög grad för att 
realisera de synergier som finns inom koncernen.

Koncernen styrs genom två affärsområden och tre supportområden. De två affärsområdena är 
International och Nordics/South America. Koncernchefen rapporterar till styrelsen för LEAX där fem 
av styrelsens sex medlemmar är externa och oberoende i förhållande till företagets större aktieägare. 
Samtliga ledamöter är föreslagna av en valberedning.



Plattformen är lagd för att LEAX skall kunna utvecklas och ta marknadsandelar i bland annat Sydamerika 
och Asien. Genom att LEAX har lagt grunden för innovativa produktionslösningar med en global närvaro 
har LEAX goda förutsättningar att utvecklas i linje med den vision som har fastställts av styrelsen. 

MODERBOLAGET 

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i LEAX koncernen. Bolagets affärsidé är att äga och förvalta aktier 
i svenska och utländska företag. LEAX Group AB (publ) har sitt säte i Köping. Redovisning sker i svenska 
kronor, utländska valutor omräknas på balansdagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

På grund av utbrottet av Covid-19 i slutet av mars stoppades produktionen hos våra största kunder inom 
kommersiella fordon och fordonsindustrin. Under Q2 stängde våra kunder i stort sett ner sin verksamhet 
och nästan hela efterfrågan försvann. Under andra halvåret började produktionen gradvis att startas upp 
för att landa på produktionsvolymer som var högre än före nedstängningen.

PRESSMEDDELANDEN

LEAX Group släpper rapport över fjärde kvartalet 2019, se pressmeddelande 2020-02-28.

LEAX Group anpassar sig efter nedgångar av efterfrågan på grund av Covid-19, se pressmeddelande 
2020-03-19.
19 mars, kommunicerades att, LEAX Groups verksamheter anpassar sig mot en kommande minskad 
efterfrågan på grund av Covid-19. ”Vi ser idag betydande volymnedgångar med omedelbar verkan. Detta 
leder till att LEAX Group ser över sin bemanning på berörda enheter samt centrala funktioner och planerar 
för drastiska nedskärningar genom i första hand korttidspermitteringar. Vi ser även över våra omkostna-
der”.

LEAX Group befarar kommande brott mot kovenanterna på grund av Covid-19, se pressmeddelande 
2020- 03-30. 
30 mars, kommunicerades att LEAX Group befarar brott mot kovenanterna på grund av Covid-19. Med 
referens till den senaste tidens accelererande negativa effekter av Covid-19 lämnar LEAX Group ytterligare 
information. De flesta av LEAX Groups kunder har indikerat betydande produktionsstopp eller produkti-
onsstörningar den närmaste tiden. Vi har anledning att befara att detta kommer att innebära svårigheter 
för LEAX Group att uppfylla de kovenanter och åtaganden som ställts upp i samband med utgivandet av 
bolagets obligationslån (ISIN: SE0011088954), framför allt då avseende nyckeltalet Adjusted Net Debt/
EBITDA och de begränsningar obligationsvillkoren sätter på bolagets möjligheter att ta upp ytterligare 
lån.

LEAX Group senarelägger årsstämman, se pressmeddelande 2020-04-06. 
6 april, kommunicerades att LEAX Group senarelägger årsstämman. I rådande läge med hög osäkerhet 
och en rad förändringar på kort tid till följd av den snabba spridningen av Covid-19, har LEAX Groups 
styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Detta för att ha mer tid att utvärdera 
situationen och om den påverkar styrelsens förslag till stämman. Årsstämman var ursprungligen planerad 
att hållas den 8 maj 2020 i Köping. LEAX Group återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra 
veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande 
lagstiftning.

LEAX Falun inleder samarbete med Orkla Care Sverige, se pressmeddelande 2020-04-08.
8 april, kommunicerades att, LEAX Falun inleder samarbeta med Orcla Care. Då fordonsindustrin tillfälligt 
stoppats i Europa på grund av Covid-19 så har LEAX Falun AB med 160 anställda i princip ställt hela sin 
produktion. Samtidigt ökar efterfrågan på handrengöringsprodukter hos Orkla Care Sverige i Falun som 
därmed behöver öka sin kapacitet och bemanning.

LEAX Group släpper rapport över första kvartalet 2020, se pressmeddelande 2020-05-08.

LEAX publicerar årsredovisning för 2019, se pressmeddelande 2020-05-22.
22 maj, kommunicerades att LEAX Group publicerar årsredovisning 2019.

LEAX Group inleder skriftligt förfarande avseende sina seniora icke-säkerställda obligationer, se press-
meddelande 2020-06-15.
15 juni, kommunicerades att, LEAX Group inleder skriftligt förfarande angående sina seniora icke-
säkerställda obligationer. LEAX Group AB (publ) (”Bolaget”) inleder ett skriftligt förfarande, s.k. ”written 
procedure”, bland innehavarna av Bolagets seniora icke-säkerställda obligationer 2018/2022 med ISIN 
SE0011088954 (”Obligationerna”) för att begära obligationsinnehavarnas samtycke till ändringar i 
villkoren för Obligationerna. Obligationsinnehavare som representerar 40,7 procent av Obligationernas 
justerade nominella belopp har redan åtagit sig att rösta för förslaget.

LEAX Group erhåller obligationsinnehavarnas godkännande att ändra villkoren för sina seniora icke-säker-
ställda obligationer, se pressmeddelande 2020-07-03.
3 juli, kommunicerades att, LEAX Group erhåller obligationsinnehavarnas godkännande att ändra 
villkoren för sina seniora icke-säkerställda obligationer. Den 15 juni 2020 inledde LEAX Group AB (publ) 
(”Bolaget”) ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att begära obligationsinnehavarar-
nas samtycke att ändra villkoren för Bolagets seniora icke-säkerställda obligationer 2018/2022 med 
ISIN SE0011088954 (”Obligationerna”). Bolaget meddelar nu att obligations innehavarna röstade för de 
föreslagna ändringarna.

LEAX VD lämnar på egen begäran – rekryteringsprocess inledd, se pressmeddelande 2020-08-11.
11 augusti, kommunicerades att, LEAX VD lämnar på egen begäran – rekryteringsprocess inledd. Henrik 
Fagrenius lämnar rollen som vd och koncernchef för ett nytt arbete utanför LEAX. Rekryteringsproces-
sen av en efterträdare till Henrik Fagrenius är påbörjad. Bolagets styrelseordförande Roger Berggren går 
in som tillförordnad VD tills dess att en ny permanent VD tillträder och vice ordförande Lars Davidsson 
ersätter Roger Berggren som styrelseordförande under nämnda period.

LEAX Group släpper rapport över andra kvartalet 2020, se pressmeddelande 2020-08-24.

LEAX Group släpper rapport över tredje kvartalet 2020, se pressmeddelande 2020-11-12.
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KONCERNENS UTVECKLING UNDER ÅRET  

Trots de betydande utmaningarna relaterade till Covid-19, med ett intäktsfall på nästan 45% under andra 
kvartalet jämfört med föregående år, återhämtade sig våra intäkter under andra halvåret till nivåerna före 
pandemin. En solid återhämtning på marknaderna för kommersiella fordon och upprampning av våra 
viktigaste personbilsprogram ledde förbättringen. 

Fjärde kvartalets intäkter på 463,3 MSEK var särskilt uppmuntrande. Den justerade EBITDA-marginalen 
förbättrades med 1,6 procentenheter från 6,8% år 2019 till 8,4% år 2020. 

Denna prestation exemplifierar vårt starka fokus på kostnadskontroll, flexibilitet och förmåga att reagera 
snabbt och få en bra utväxling när volymerna återhämtar sig. 

Investeringarna under 2020 fokuserade främst på att uppfylla kapacitetskraven för vår nya personbils-
verksamhet, tillväxt på kommersiella fordonsmarknader och nya affärer. Våra personbilsprogram har gått 
från projektfas till fullt produktionsläge. Vår investeringstakt kommer att mattas av något under 2021 
och främst riktas mot att möta efterfrågan från vår kundbas, minska kostnaderna samt för att stödja nya 
affärer.

VERKSAMHET INOM FORSKNING OCH UTVECKLING 

Elektrifieringen inom både kommersiella fordons- och personbilsindustrin kommer på sikt att innebära 
förändringar för våra kunder. LEAX arbetar nära våra kunder i denna utveckling och är även engagerade 
tillsammans med universitet och högskolor för att följa utvecklingen. LEAX har fortsatt att investera i 
nya produktionsprocesser inom härdning och bearbetning för att möta framtida krav på toleranser som 
möjliggör låg ljudnivå i fordon. 

EKONOMISK ÖVERSIKT

OMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning 2020 uppgick till 1 463 MSEK jämfört med 1 740 MSEK 2019. Den minskade 
omsättningen är helt tillskrivet effekterna av utbrottet av Covid-19. Uppstarten av personbilsprojekt 
och solid återhämtning på kommersiella fordonsmarknader under andra halvåret gav en viss motvikt. 
Justerad för avvecklad verksamhet uppgick nettoomsättningen till 1 793 MSEK under 2019.

RESULTAT 

Resultatet 2020 präglades negativt av effekterna av utbrottet av Covid-19 samt valutaeffekter. Detta 
till trots påverkades resultatet märkbart positivt av upprampningen inom personbilsprojekten, en 
solid ökning på efterfrågan av nyttofordon efter att ha påverkats kraftigt av avstängningar på grund 
av Covid-19 samt ett bra resultat från intressebolag samtidigt som en nedskrivning av Telecom delen 
påverkade negativt. LEAX har erhållit olika former av statliga stöd i olika länder där koncernen är verksam. 
Bidragen har redovisats som en minskad kostnad till vilken bidraget är hänförligt till. Merparten är 
relaterad till personalkostnader, se not 4 för fler detaljer.

Årets resultat blev -40,5 MSEK jämfört med -14,2 MSEK 2019 

2020 2019 2018 2017 2016
Omsättning 1 463 1 740 1 818 1 628 1 391
EBITDA 157 153 105 108 105
Resultat före skatt -55 -18 -18 4 2
Soliditet 11% 16% 19% 23% 16%

FLERÅRSÖVERSIKT KONCERN (MSEK)

2020 2019 2018 2017 2016
Omsättning - - - - -
EBITDA -1 0 0 -6 18
Resultat före skatt -110 -5 25 78 34
Soliditet 15% 27% 27% 39% 28%

FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAGET (MSEK)

1918

EBITDA är rörelseresultat plus av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar samt nyttjanderättstillgångar. Soliditet är eget kapital i procent av balansomslutningen. 

KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 143 MSEK (153 MSEK). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -173 MSEK. Motsvarande kassaflöde för 2019 
uppgick till -209 MSEK. Enligt plan fortsatt höga investeringar för året relaterade till personbilssegment.
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 38 MSEK (-2 MSEK). Nettoupplåningen har
ökat till följd av Covid-19 eftersom de flesta bolagen inom koncernen åtnjutit har haft ett 
amorteringsfrihet under stor del av fritt år, under året. Dessutom har nya lån tagits för att slutföra 
investeringarna inom personbilsprojekten.

Soliditeten per 31 december 2020 uppgick till 11% jämfört med 16% året innan.

NYA REDOVISNINGSPRINCIPER

Inga nya eller ändrade redovisningsstandarder bedöms ha någon påverkan på koncernens finansiella 
rapporter. 

RISKER

Exponering för risker är en naturlig del av affärsverksamheten och återspeglas därmed i LEAX inställning 
till riskhantering. Vår riskhanteringsfilosofi syftar till att kontinuerligt övervaka befintliga risker samt 
identifiera nya eller framväxande risker för vår verksamhet. En robust styrningsstruktur säkerställer att 
riskminimering är en grundläggande del av vår planering och operativa verksamhet. 

LEAX kategoriserar sina risker som:

• Finansiella risker
• Hållbarhetsrisker
• Konjunktur-, marknads- och externa risker
• Operativa risker



Diagrammet och tabellerna nedan syftar till att beskriva hur LEAX bedömer och hanterar dessa risker, sett 
i förhållande till potentiellt väsentliga negativa effekter på koncernens verksamhet, finansiella ställning 
och resultat under de kommande tre åren. En ytterligare beskrivning av Finansiella risker och riskhante-
ring finns i not 26.

FINANSIELLA RISKER

RISKOMRÅDE BESKRIVNING MOTVERKANDE FAKTORER SANNOLIKHET EFFEKT

Likviditetsrisker
Risken för att LEAX kan få problem 
med att fullgöra sin åtaganden  med 
avseende på finansiella skulder.

LEAX har omfattande likviditetspla-
neringsåtgärder och verktyg på plats, 
alla likviditetsrisker för koncernen 
hanteras av det centrala 
finansteamet.

Osannolikt Hög

Ränterisker
Risken för förändringar i räntenivåer 
kommer att påverka koncernens 
resultat på ett negativt sätt.

LEAX skuldfinansiering kommer 
främst från banklån och obligationen 
som emitterades under 2018, med 
delvis fasta räntor.

Osannolikt Måttlig

Valutarisker
Värdet på tillgångar och kassaflö-
den fluktuerar med förändringar i 
valutakurser.

Koncernen strävar efter en naturlig 
säkring, matchning av försäljning 
och inköp i utländsk valuta för att 
minimera valutarisker.

Möjligt Måttlig

Kreditrisker

Risken att LEAX motparter inte kan 
uppfylla sina ekonomiska skyldighe-
ter, till exempel kunder som inte 
betalar fakturor.

LEAX har upprättat rutiner för kredit-
kontroller, med få undantag är LEAX-
kunder stora multinationella företag 
med försumbar kreditrisk.

Mycket  
osannolikt

Låg

Finansieringsrisk

Risken för att LEAX inte kan 
finansiera ytterligare investeringar 
och tillväxtplaner, eller att förän-
dringar i lönsamhet och andra 
faktorer skulle skapa oförutsedda 
behov av ytterligare skuld- eller 
kapitalfinansiering.

Alla betydande investeringar 
godkänns på styrelsenivå, efter att ha 
kontrollerats av LEAX investerings- 
utskott, för att säkerställa att 
tillräcklig finansiering finns på plats 
och att investeringar förväntas 
uppfylla interna finansiella mål. LEAX 
arbetar med kortsiktiga verksamhets-
planer samt med långsiktiga affärs-
planer och ambitioner och genomför 
inte ofinansierade projekt eller 
investeringar.

Osannolikt Måttlig

A

B

C

D

E
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OPERATIVA RISKER

RISKOMRÅDE BESKRIVNING MOTVERKANDE FAKTORER SANNOLIKHET EFFEKT

Kundberoende

LEAX är beroende av ett litet 
antal kunder och vissa väsentliga 
kontrakt, och en nedgång i verk-
samheten med dessa kunder eller 
en uppsägning av dessa väsentliga 
kontrakt skulle påverka vår vinst och 
kassaflöde.

Vår affärsmodell innebär ett nära 
samarbete med kunderna och inte 
bara ett ensidigt beroende. Även 
om antalet stora OEM-kunder är 
begränsat täcker underliggande avtal 
med nyckelkunder ett brett utbud av 
produkter och har olika villkor och 
motparter. LEAX verkar på flera olika 
marknader och segment, såsom per-
sonbilar och nyttofordon men även 
industriella växellådor, tåg, gruvdrift, 
byggfordon och allmän industri.

Osannolikt Hög

Kvalitetsrisker

Risken för att LEAX inte kan uppfylla 
interna eller externa kvalitetskrav 
och att detta skulle leda till förlust 
av affärer, anspråk eller förlust av 
anseende.

LEAX upprätthåller strikta och kon-
tinuerliga kvalitetskontroller som en 
del av vårt erbjudande till kunder 
Diskussioner om kvalitetsfrågor 
förekommer men hanteras på ett 
proaktivt och lösningsorienterat sätt.

Mycket 
osannolikt Måttlig

Tillväxt- och 
integrationsrisker

Risken för att LEAX inte lyckas 
hantera tillväxt och integrera 
förvärvade bolag.

Betydande interna och externa 
resurser används för att utvärdera 
större tillväxtprojekt, inklusive för-
värvsmöjligheter. Projekt som kräver 
betydande investeringar utvärderas 
ur kommersiell, teknisk/produktion, 
finansiell och rättslig synvinkel samt 
av styrelsens investeringsutskott.

Osannolikt Måttlig

Systemrisker

Risken för att LEAX viktigaste affärs-/
tekniksystem drabbas av förlängda 
avbrott, har otillräcklig funktionali-
tet eller förseningar, vilket leder till 
störningar i vår verksamhet.

LEAX använder välkända och mogna 
IT/ERP-system och har tillgång till 
relevant support.

Mycket  
osannolikt Låg

Organisation och 
kompetens

Risken för att LEAX inte kan 
attrahera eller behålla kvalificerad 
personal, vilket orsakar störningar i 
koncernens verksamhet.

LEAX har en stark grund i våra 
kärnvärden och kompetenta 
ledarskap. Vårt globala fotavtryck gör 
det möjligt för anställda att få 
intressanta karriärmöjligheter. 
Nyckelpersoner erbjuds möjlighet att 
förvärva aktier i LEAX.

Osannolikt Måttlig

F
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H
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OPERATIVA RISKER

RISKOMRÅDE BESKRIVNING MOTVERKANDE FAKTORER SANNOLIKHET EFFEKT

Styrning och 
internkontroll

Risken för att koncernens styrning, 
interna kontroller och 
efterlevnadsprocesser inte förhindrar 
regelpåföljder, ryktesskada och 
bedrägeri.

LEAX har en hårt styrd och 
väldokumenterad styrningsmodell 
med alla relevanta rutiner inklusive 
tillsyn av en oberoende styrelse.

Mycket 
osannolikt

Låg

Rättsliga tvister
Risken för att rättstvister stör 
verksamheten och/eller leder till 
fordringar mot koncernen.

Betydande kvalitetskontrollåtgärder 
och en ständig dialog med kunder 
och leverantörer minskar dessa risker. 
Koncernen har tillgång till kompetent 
juridisk rådgivning om frågor 
uppstår.

Osannolikt Låg

Försäkringsskydd
Risken för att LEAX försäkringsskydd 
visar sig vara otillräcklig för att 
skydda koncernen mot förluster och 
skulder.

LEAX har ett omfattande 
försäkringsskydd för koncernens 
verksamhet och ledningen ser 
kontinuerligt över dessa i förhållande 
till operativa behov.

Mycket 
osannolikt

Låg

Risker i 
leverantörskedjan

Risken att beroendet av viktiga 
leverantörer för vissa insatsvaror och 
material har en negativ inverkan på 
vår verksamhet från ogynnsamma 
priser och/eller störningar i utbudet.

LEAX arbetar professionellt och 
proaktivt med inköp, kvalitet och 
logistik för att balansera dessa risker 
och syftar till att undvika 
engångsinköp och överutnyttjande 
av leverantörer. LEAX strävar efter 
att inkludera ersättning från kunder i 
händelse av väsentliga prisökningar i 
viktiga kontrakt.

Osannolikt Måttlig

K
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KONJUNKTUR-, MARKNADS- OCH EXTERNA RISKER

RISKOMRÅDE BESKRIVNING MOTVERKANDE FAKTORER SANNOLIKHET EFFEKT

Konjunkturcykler

Risken för att makroekonomiska 
förhållanden orsakar problem för 
våra kunder och att efterfrågan 
på LEAX produkter och tjänster 
fluktuerar, vilket i sin tur påverkar 
koncernens resultat och kassaflöde.

LEAX är verksamt på flera olika 
marknader och kundsegment 
vilket normalt leder till en naturlig 
utjämning av makroekonomiska 
effekter. LEAX strävar efter att ha en 
flexibel kostnadsstruktur och för en 
ständig dialog med alla större kunder 
om volymprognoser, i syfte att kunna 
justera vår egen produktion och 
mildra volymsvängningar.

Mycket 
sannolikt Hög

Konkurrenskraft

Risken för att LEAX inte effektivt 
kan konkurrera på våra relevanta 
marknader på grund av 
påtryckningar från lokala, regionala 
och globala konkurrenter.

Som en del av LEAX kärnvärden 
arbetar vi för att skapa hållbart värde 
för kunderna. LEAX investerar 
kontinuerligt i maskiner samt i 
kompetens och produktutveckling 
för att möta branschens behov av 
kostnadseffektiva lösningar.

Osannolikt Måttlig

Tillväxtmarknader

Risken för att LEAX verksamhet i 
vissa tillväxtekonomier påverkas 
negativt av den politiska, 
ekonomiska och rättsliga 
utvecklingen i sådana länder.

LEAX dotterbolag följer alla lokala 
lagar och förordningar, samtidigt 
som de följer koncernens policyer 
och värderingar. Våra 
produktionsenheter levererar till alla 
våra globala OEM-kunder.

Osannolikt Måttlig

Risker för 
teknikutveckling

Risken för att tekniska framsteg på 
marknaden påverkar LEAX förmåga 
att vinna nya kundaffärer.

LEAX följer forskning och utveckling 
inom fordonsindustrin samt 
marknadstrender. 
LEAX är främst verksamt inom 
leverans av produkter till 
drivlinan, som är mindre mottagligt 
för snabba teknikskiften jämfört med 
andra delar av fordon.

Osannolikt Måttlig

Force majeure

LEAX är åtminstone till viss del en del 
av en global leverantörskedja med 
just-in-time-leveranser från 
leverantörer och kunder. Det finns 
en risk att pandemier, 
naturkatastrofer och strejker stör 
den globala handeln i allmänhet och 
därmed även LEAX-verksamheten.

Kontinuerliga kontakter med kunder 
och leverantörer gör det möjligt för 
LEAX att planera minska risken för 
störningar. LEAX följer alla tillämpliga 
statliga riktlinjer och 
rekommendationer och vidtar 
åtgärder för att skydda anställda som 
reseförbud, karantän och att tillåta 
arbete hemifrån när det är möjligt.

Sannolikt Hög
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HÅLLBARHETSRISKER

RISKOMRÅDE BESKRIVNING MOTVERKANDE FAKTORER SANNOLIKHET EFFEKT

Legala risker
Risken för förändringar i lagstiftning 
eller andra regeländringar skulle 
påverka LEAX verksamhet och 
lönsamhet.

LEAX upprätthåller alla nödvändiga 
tillstånd för att driva verksamheten 
och strävar efter att föra en proaktiv 
dialog med relevanta myndigheter 
och intressenter. Koncernens olika 
policyer och riktlinjer syftar till att 
säkerställa en strikt efterlevnad av 
lagar och förordningar i alla operativa 
enheter.

Osannolikt Låg

Miljö-, hälso- och 
säkerhetsrisker

Risker för att överträdelser av lagar 
och andra författningar om miljö, 
hälsa och säkerhet skulle leda till 
skador, påföljder etc. Risker för att 
LEAX verksamhet störs av olyckor 
och oförutsedda tillbud. Risker för att 
LEAX styrning, interna kontroller och 
efterlevnadsprocesser är otillräckliga 
i miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor.

Ledningen säkerställer att bolaget 
har alla nödvändiga tillstånd och 
avtal samt att koncernen uppfyller 
fastställda säkerhets-, rapporterings- 
och kontrollkrav. LEAX utför 
rutinmässigt förebyggande underhåll 
på produktionsutrustning och har 
starka interna och externa 
supportnätverk i branschen. Miljö-, 
hälso- och säkerhetsfrågor är centrala 
delar i LEAX production system. 
LEAX har undertecknat FN:s Global 
Compact. Alla incidenter med 
avseende på hälsa och säkerhet 
rapporteras till styrelsen.

Osannolikt Låg

T
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FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN 

Den kortfristiga orderingången är fortsatt hög trots vissa utmaningar inom den globala leveransked-
jan. Den uppdämda efterfrågan till följd av Covid-19-nedgången och den underliggande efterfrågan 
relaterade till den allmänna återhämtningen på marknaden har påverkat tillgängligheten av vissa råvaror. 
Vår flexibilitet, enastående service och professionalism förblir vårt fokus när vår verksamhet fortsätter att 
förbättras.

Underliggande marknadsutveckling är svår att bedöma, men LEAX kommer att eftersträva en fortsatt 
tillväxt drivet av nya affärer och förvärv av verksamheter. Koncernens fortsatta avsikt är att långsiktigt växa 
och stärka den globala närvaron genom att ta marknadsandelar på befintliga och nya marknader. Ökade 
marknadsandelar skall uppnås genom organisk tillväxt samt förvärv och uppstartande av nya verksamhe-
ter. 

Efter stora investeringar i ny produktionsteknik och värmebehandling står LEAX nu väl rustat att möta 
framtida kundbehov. 

Utbrott av pandemier över världen, som den pågående Covid19-pandemin, kan leda till omfattande 
störningar av ekonomin i många länder och aktörer, inklusive LEAX viktigaste marknader och kunder och 
den ekonomiska aktiviteten kan påverkas negativt framöver. Pandemin har haft, och kan också fortsätta 
ha, en negativ effekt på efterfrågan på LEAX produkter och finansiella utveckling. Hur länge pandemin 
kommer att pågå och hur den kommer att utvecklas är okänt. Det går heller inte att förutse hur länge de 
krisåtgärder som införts i olika länder kommer att fortsätta eller vilka ytterligare åtgärder som kan komma 
att beslutas och vilken påverkan dessa kommer att ha på LEAX.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 71 081 967 kronor, 
disponeras enligt följande: 

Belopp i SEK    

Balanseras i ny räkning 71 081 967 

Summa kronor 71 081 967 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

Utbrott av pandemier över världen, som den pågående Covid19-pandemin, kan leda till omfattande 
störningar av ekonomin i många länder och aktörer, inklusive LEAX viktigaste marknader och kunder och 
den ekonomiska aktiviteten kan påverkas negativt framöver. Pandemin har haft, och kan också fortsätta 
ha, en negativ effekt på efterfrågan på LEAX produkter och finansiella utveckling. Hur länge pandemin 
kommer att pågå och hur den kommer att utvecklas är okänt. Det går heller inte att förutse hur länge de 
krisåtgärder som införts i olika länder kommer att fortsätta eller vilka ytterligare åtgärder som kan komma 
att beslutas och vilken påverkan dessa kommer att ha på LEAX under 2021 och kommande år.

LEAX utser ny VD och koncernchef, se pressmeddelande 2021-01-20
20 januari kommunicerades att, Tony Nicol, tidigare Vice President Europe för Meritor, tillträder rollen 
som VD och koncernchef för LEAX Group AB den 26 januari 2021.  “Tony’s erfarenhet och kunskap inom 
produktion, produkt utveckling och resultatstyrning passar perfekt ihop med vår starka ledning. Tony 
kommer att leda vår ambitiösa långsiktiga strategi med focus på att, leverera produkter och service som 
är bäst i klassen till våra globala kunder” säger Roger Berggren, interims VD och styrelseledamot i LEAX 
Group. 

Formell registering hos Bolagsverket av VD pågår. I avvaktan på detta kvarstår Roger Berggren som 
registrerad VD och Lars Davidsson som styrelsens ordförande.

LEAX Group släpper rapport över fjärde kvartalet 2020, se pressmeddelande 2021-02-26.
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1. ÄGARE

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
INVESTERARNA OCH LEAX

LEAX värdesätter sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till 
investerare och andra viktiga parter. Denna rapport syftar till att skapa en sund balans mellan inves-
terarna, styrelsen och den högsta ledningen. En sund bolagsstyrning, med hög standard när det 
gäller öppenhet, tillförlitlighet och etiska värderingar, har alltid varit en vägledande princip för LEAX 
verksamhet.

LEAX obligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen, som en separat del i årsredovisningen.

BOLAGSSTYRNINGSMODELL

LEAX har tre beslutsorgan - bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör - vilka står i ett hierarkiskt 
förhållande till varandra. Det finns också ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagstämman.

2. BOLAGSSTÄMMA

8. VD / KONCERNCHEF

     3. Valberedning

LÖPANDE VERKSAMHETEN
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1. ÄGARE

2. BOLAGSTÄMMA

Aktiekapitalet skall vara lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara 
lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

LEAX är en privatägd företagsgrupp med ursprung i Köping, Sverige. 81,7 procent av LEAX Group AB 
(publ) ägs direkt av fyra privata aktieägare. Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets tillgångar och 
resultat. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på årsstämman. Vid årsstämman får varje 
röstberättigad rösta för det fulla antalet ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. 
Den röstmässigt största aktieägaren per 31 december 2020 är familjen Berggren, Roger Berggren och Jan 
Berggren. De innehar tillsammans 43,0 procent av rösterna. Familjen Seger, Peter Seger och Robert Seger, 
som är den näst största aktieägaren, innehar 38,7 procent av rösterna. Aktierna och rösterna som kvarstår
ägs indirekt av ägarfamiljerna eller direkt eller indirekt av nyckelpersoner aktiva i företaget. Ingen av dessa 
poster överstiger 10%.

Ägarna har delegerat ett bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om att öka 
bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning
av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten av kallelse till årsstämman uppgående till högst 10 
procent, räknat efter fullt utnyttjande av utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. 

Bolagsstämman är LEAX högsta beslutande organ. Kallelse till bolagsstämma sker genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. 
Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om 
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) 
veckor före stämman. 

Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget, som inte uttryckligen faller under ett annat 
bolagsorgans exklusiva kompetens. Annorlunda uttryckt har bolagsstämman en uttalat överordnad 
ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör. Stämmans beslut fattas i regel med 
enkel majoritet av de avgivna rösterna.

ÅRSSTÄMMAN

LEAX årsstämma för 2021 kommer att hållas fredagen den 7 maj 2021. På årsstämman tas bland annat 
beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncern- resulta-
träkning och koncernbalansräkningen; dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen; ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören; val av 
styrelse och eventuella styrelsesuppleanter; val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så 
skall ske samt annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
bolagsordningen.

3. VALBEREDNING

Huvuduppgiften för en valberedning är att på aktieägarnas uppdrag bereda och lägga fram förslag till 
årsstämman beträffande val av styrelse, val av styrelseordförande och styrelsearvodering samt, när så 
åligger den, förslag om val av revisor samt arvode till revisorn.

LARS DAVIDSSON

Ordförande 
Invald: 2008

ROGER BERGGREN

Ledamot
Invald: 2017

DANA DOBRIN

Ledamot
Invald: 2014

LARS WREBO

Ledamot
Invald: 2018

JONAS LUNDGREN

Ledamot
Invald: 2017

BENT WESSEL-AAS

Ledamot
Invald: 2016

4. STYRELSE

Valberedningen skall se till att en strukturerad utvärdering av styrelsen görs regelbundet och också se 
till att nyrekrytering till styrelsen sker från en bred bas av potentiella kandidater. Valberedningen består 
för närvarande två av huvudägarna, ordföranden Peter Seger och Roger Berggren samt styrelsens vice 
ordförande Lars Davidsson.

Underordnad bolagsstämman finns en styrelse som till övervägande del består av ledamöter som inte är 
anställda i bolaget. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. LEAX anser att det är viktigt att ha en effektiv styrelse som ser till bolagets bästa.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för LEAX organisation och förvaltningen. Styrelsen ansvarar för 
koncernens långsiktiga utveckling och strategi, för att fortlöpande kontrollera och utvärdera koncernens 
verksamhet samt för de övriga uppgifter som följer av aktiebolagslagen.

För att skapa väl fungerande styrelser är det viktigt med bra arbetsformer för styrelsearbetet. En viktig 
komponent för detta är att styrelsen inte är för stor. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre 
(3) och högst (7) styrelseledamöter med högst fyra (4) suppleanter.

Styrelsen har under 2020 haft åtta (8) protokollförda ordinarie styrelsemöten.

Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant gäller för tiden från årsstämman på vilken de utsetts intill av 
nästa årsstämma. LEAX styrelse består av följande ledamöter:

En styrelseledamot skall ha goda insikter i företagets historia, affärslogiken i företaget samt ekonomi och 
kundbransch. Hen skall ha ett rikt kontaktnät och skall arbeta med företaget även mellan styrelsemötena. 
Styrelseledamöterna skall leva upp till företagets interna krav på ledare och på företagets värderingar.
Ledamöterna bör komplettera varandra med följande kompetensområden: marknad och sälj, produktion, 
juridik, ekonomistyrning och finansiering inklusive erfarenhet av kapitalmarknadsfrågor, logistik och inköp.
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5. REVISOR
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning skall en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett 
registrerat revisionsbolag.

Externa revisorer utses av årsstämman. En revisor i ett svenskt bolag har sitt uppdrag från och rapporterar 
till bolagsstämman och får inte låta sig styras i sitt arbete av styrelsen eller bolagsledningen. Revisorer-
nas rapportering till ägarna sker på årsstämman genom revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen ska 
innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisning har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag 
om årsredovisning.

8. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR / KONCERNCHEF

Underordnad styrelsen finns en verkställande ledningsfunktion bestående av en verkställande direktör 
(VD) och koncernchef med ansvar för den löpande förvaltningen. Koncernchefen har behörighet att fatta 
beslut avseende den löpande förvaltningen.

6. REVISIONSUTSKOT T
Revisionsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan 
behandling och beslut sker i LEAX styrelse

Revisionsutskottet ska övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och 
förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet; med avseende på den finansiella rapporteringen 
övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering; hålla sig informerat 
om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen; vara medveten om resultatet av 
revisionen och på vilka sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlighet; granska och 
övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhan-
dahåller bolaget andra tjänster än revision, och biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans 
beslut om revisorsval. 

I revisionsutskottet ingår Jonas Lundgren (ordförande), Roger Berggren och Lars Davidsson.

7. ERSÄT TNINGSUTSKOT T
Ersättningsutskottet har till uppgift att hantera ersättningsfrågor avseende VD och koncernledning. 
Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om ersättning och anställningsvillkor för den 
verkställande direktören vilka sedan beslutas av styrelsen. Dess uppgift är även att bereda och besluta i 
frågor om ersättning och anställningsvillkor för koncernledningens medlemmar vilka rapporterar direkt 
till den verkställande direktören.

I ersättningsutskottets arbete ingår även att förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för, bland annat, 
förhållandet mellan fast och rörlig ersättning och förhållandet mellan prestation och ersättning, de 
huvudsakliga villkoren för bonusar och incitamentsprogram, villkor för icke-monetära förmåner, 
pensioner samt vederlag vid uppsägning och avgångsvederlag. Vidare övervakar och utvärderar 
ersättningsutskottet utfallen av program för rörlig ersättning och efterlevnad av de av bolagsstämman 
beslutade riktlinjerna för ersättning.

9. INTERN KONTROLL

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att bolaget har en effektiv internkontroll. VD ansvarar för att 
det finns en process och organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvalitén i den finansiella 
rapporteringen till styrelse och marknad. Bolagets ekonomiorganisation leder en inarbetad process för 
finansiell rapportering som syftar till att säkerställa en god internkontroll.

Styrande dokument såsom policyer och instruktioner uppdateras löpande i LEAX ledningssystem och 
finns tillgängliga för personalen via bolagets intranät och kommuniceras genom formella och informella 
kanaler. Information till externa parter kommuniceras löpande på bolagets hemsida www.leax.com där 
nyheter och pressmeddelanden publiceras. Pressmeddelanden, kvartalsrapporter och annan reglerad 
extern publik kommunikation sker via Cision AB. Därutöver finns en fast agenda för kommunikation med 
aktieägare rörande bolagsstämma och annan ägarinformation. Årsredovisningen görs tillgänglig för 
aktieägare och allmänhet genom publicering på bolagets hemsida.

Syftet med den interna kontrollen med avseende på den finansiella rapporteringen är att ge rimlig 
säkerhet avseende tillförlitligheten i denna och säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna 
i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på 
noterade bolag. Rapporteringsprocessen leds från ekonomifunktionen vid huvudkontoret och såväl den 
legala som den interna rapporteringen utförs i nära samarbete med verksamheten för att säkerställa en 
korrekt rapportering avseende resultaträkning, balansräkning, eget kapital och kassaflöde. 
Kombinationen roller och ansvar, arbetsbeskrivningar, IT-system, kunskap och erfarenhet skapar en miljö 
som fortlöpande följs upp för att identifiera och hantera potentiella risker.

Rutinerna för internkontroll omfattar alla led i den finansiella rapporteringen, från den initiala 
registreringen av transaktioner i varje dotterbolag och vidare till konsolidering, kvalitetssäkring, analys 
och rapportering på bolagsnivå.

Bolagets styrelse erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende bolagets ställning och 
resultatutveckling. Styrelsen behandlar såväl alla kvartalsbokslut som bokslutskommuniké och 
årsredovisning innan dessa publiceras samt följer upp den granskning av internkontroll och finansiella 
rapporter som utförts internt och av de externa revisorerna.

Orderläge, försäljningsstatistik och kassaflöde följs upp kontinuerligt medan fullständiga och heltäckande 
bokslut tillsammans med komplett rapportering till styrelse genomförs kvartalsvis samt för hela 
räkenskapsåret. VD och dennes ekonomiorganisation är ytterst ansvarig för den löpande uppföljningen 
av den finansiella informationen för bolaget. Kvaliteten i den finansiella rapporteringsprocessen och i den
interna kontrollen utvärderas löpande av bolagets ekonomifunktion som ett led i kvalitetssäkringsarbetet. 
Därtill följs den konsoliderade informationen upp av styrelsen. De externa revisorerna granskar löpande 
den interna kontrollen avseende finansiell rapportering.

Koncernchefen leder den löpande verksamheten i koncernen huvudsakligen genom koncernledningen 
och den utökade ledningsgruppen.

Styrelsen kan ge anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. 
Koncernchefen är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen och 
bolagsordningen.
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ULRIKA HELLBERG

Finance Director 
(CFO)

HANS JANSSON

BU Propeller Shaft
Nordics/SA

JOAKIM SANDBERG

Executive VP GM 
Global Operations

PETER LUBERTS

BU President
International

I ledningsmöten som sker en (1) gång per månad fattas viktiga beslut relaterade till koncernens produkter 
och produktion. Genom ledningsmöten sker styrning och uppföljning av koncernens finansiella 
utveckling, strategier och mål samt hälsa och säkerhet.

Koncernen består av nio operativa bolag som självständigt utvecklar och driver sina verksamheter. 
Bolagen inom koncernen samarbetar dock i hög grad för att realisera de synergier som finns inom 
koncernen. Alla operativa bolag följer ledningens riktlinjer för att kunna driva sina verksamheter. Sidan 
6-7 illustrerar LEAX organisationsstruktur per 1 januari 2021.

11. INVESTERINGSUTSKOT T

Investeringsutskottet granskar alla betydande investeringar innan de då går till styrelsebeslut, för att 
säkerställ att tillräcklig finansiering finns på plats och att investeringarna förväntas uppfylla interna 
finansiella mål.

10. KONCERNLEDNING
LEAX koncernledning består av sex (6) medlemmar. Utöver koncernchefen består koncernledning av 
cheferna för koncernens två affärsområden (Nordics/South America och International), finansdirektör 
(CFO), chefen för Global operation och chefen för Teknik och produktutveckling. Medlemmar i koncern-
ledningen rapporterar direkt till koncernchefen.

JOACIM BLOMBERG

Vice President and 
CTO

TONY NICOL

President and CEO 
LEAX Group
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HÅLLBARHETSARBETE

LEAX Group bedriver sitt hållbarhetsarbete genom att integrera aktiviteterna i den dagliga verksamheten.

2014 undertecknade LEAX FN:s Global Compact och är sedan 2018 en ”Signatory” deltagare.

FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UT VECKLING (SDG)

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. De ska uppfyllas 
innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

De globala målen utgör den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 
antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

• Att avskaffa extrem fattigdom
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• Att främja fred och rättvisa
• Att lösa klimatkrisen

Genom de globala målen kan det här bli verklighet, i alla länder, för alla människor!

De sex (6) målen LEAX valt ut är de som vi bedömt som mest relevanta för vår verksamhet, tillverkning 
och roll i samhället. 

De utvalda målen är:

• God hälsa och välbefinnande
• Jämställdhet
• Hållbar energi
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Hållbar konsumtion och produktion
• Bekämpa klimatförändringarna
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MILJÖPÅVERKAN

LEAX GROUP

LEAX Group bedriver verksamhet enligt svensk miljölagstiftning i tre dotterbolag, enligt lettisk 
miljölagstiftning i två dotterbolag, enligt brasiliansk miljölagstiftning ett dotterbolag, enligt tysk 
lagstiftning ett dotterbolag, enligt ungersk lagstiftning i ett dotterbolag och enligt kinesisk lagstiftning i 
ett dotterbolag.

LEAX koncernens tillstånd påverkar miljön genom sina dotterbolag LEAX Falun (Falun, Sverige), LEAX 
Mekaniska (Köping, Sverige), LEAX Skaraborg (Falköping, Sverige), LEAX Baltix (Riga, Lettland), LEAX 
Rezekne (Rezekne, Lettland), LEAX do Brasil (Curitiba, Brasilien), LEAX Detmold (Detmold, Tyskland), LEAX 
Hungary (Mezökövesd , Ungern ) och LEAX China (Wuxi, Kina).

Bolagen bedriver i varierande omfattning verksamheter inom bearbetning, målning, värmebehandling 
och montering som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transporter till och från 
produktionsanläggningarna, avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.
Genom LEAX Groups miljöledningssystem arbetar vi med ständiga förbättringar för att minska vår 
miljöpåverkan. För väsentliga miljörisker hänvisas även till avsnittet gällande risker i 
förvaltningsberättelsen.

LEAX FALUN

LEAX Falun AB bedriver sin verksamhet enligt svensk miljölagstiftning vid produktionsanläggningen i 
Falun. Bolaget är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Nuvarande tillstånd styr vår verksamhet 
omfattandes bearbetning, målning, värmebehandling och montering som påverkar den yttre miljön 
genom utsläpp till luft i form av transport till och från produktionsplatsen, avfall som t.ex. metallspån, 
skrot, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX MEKANISKA

LEAX Mekaniska AB bedriver sin verksamhet enligt svensk miljölagstiftning vid två 
produktionsanläggningar i Köping. Bolaget är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Aktuellt tillstånd styr 
vår verksamhet omfattande bearbetning och värmebehandling som påverkar den yttre miljön genom 
utsläpp till luft i form av transport till och från produktionsanläggningarna, avfall som t.ex. metallspån, 
skrot, oljiga vätskor och genom buller.skrot, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX SKARABORG

LEAX Skaraborg AB bedriver sin verksamhet enligt svensk miljölagstiftning vid 
produktionsanläggningar i Falköping. Bolaget är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Grundtillståndet 
för anläggningen i Falköping lämnades av länsstyrelsen 2005-09-14 och omfattar bearbetning av 10 000 
ton råmaterial per år. Ändringstillstånd till grundtillståndet utfärdades 2007-04-20 och omfattar termisk 
sprutning med en förbrukning av maximalt 150 ton aluminiumtråd per år. 

LEAX BALTIX

LEAX Baltix SIA bedriver sin verksamhet enligt lettisk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning i 
Pinki (Riga), Lettland. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning och 
värmebehandling som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transport till och från 
produktionsplatsen, avfall som t.ex. metallspån, skrot, farligt avfall, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX REZEKNE

LEAX Rezekne SIA bedriver sin verksamhet enligt lettisk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning i 
Rezekne, Lettland. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning och värmebehandling 
som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transport till och från produktionsplatsen, 
avfall som t.ex. metallspån, skrot, farligt avfall, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX DO BRASIL

LEAX do Brasil Ltd. bedriver sin verksamhet i enlighet med brasiliansk miljölagstiftning vid en 
produktionsanläggning i Araucaria (Curitiba), Brasilien. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet 
omfattandes bearbetning, värmebehandling och montering som påverkar den yttre miljön genom 
utsläpp till luft i form av transport till och från produktionsplatsen, avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga 
vätskor och genom buller.

LEAX DETMOLD

LEAX Detmold GmbH bedriver sin verksamhet enligt tysk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning 
i Detmold, Tyskland. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning och 
värmebehandling som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transport till och från 
produktionsstället, avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX HUNGARY

LEAX Hungary Zrt bedriver sin verksamhet enligt ungersk miljölagstiftning på produktionsanläggningen 
i Mezőkövesd, Ungern. Nuvarande tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning och montering, 
som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transport till och från produktionsstället, 
avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX CHINA

LEAX Precision Machinery (Wuxi) Co., LTD, Kina, bedriver sin verksamhet enligt kinesisk miljölagstiftning 
vid en produktionsanläggning i Wuxi, Kina. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattande bearbetning 
och montering som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transport till och från 
produktionsplatsen; avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.
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NYCKELTAL

LEAX arbetar med att använda resurser så effektivt som möjligt i produktionen. Vi har iden-
tifierat fyra prioriteringar som hjälper oss att minska vår miljöpåverkan:

• Effektiv vattenanvändning
• Minska utsläpp till luft
• Minska användning av kemikalier
• Effektiv användning av energi

VAT TENANVÄNDNING

Sötvattenkonsumtionen över hela 
världen har mer än fördubblats sedan 
andra världskriget och väntas stiga 
ytterligare 25 procent till 2030. Mer än 
en tredjedel av världens befolkning, 
ungefär 2 400 000 000 människor, bor 
i ”vattenstressade” länder och till 2025 
väntas antalet stiga till tvåtredjedelar.

Utifrån detta perspektiv följer vi vår 
vattenanvändning och arbetar med olika 
initiativ för att minska denna.

ENERGIFÖRBRUKNING

Fokuset på energianvändning har förstärkts de senaste åren med det nya EU 
energieffektviseringsdirektivet, EED (Direktiv 2012/27/EU). Som ett resultat av detta sker 
olika initiativ på våra europeiska produktionsenheter.

Vattenanvändning (m3)

Energianvändning per land [MWh] Energianvändning (MWh)

ISO 14001 OCH ISO 50001 CERTIFIERINGAR

Som ett led i att systematisera vårt miljöarbete har 
vi ett internt krav på att samtliga 
produktionsenheter ska vara miljöcertifierade. 

Idag är samtliga produktionsenheter certifie-
rade mot ISO 14001, förutom Wuxi enheten som 
planerar detta under 2020.

Antal certifikat

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

LEAX är fast besluten att ständigt förbättra de sociala förhållandena och i samarbete med intressenter 
följa FN: s Global Compacts principer om arbetspraxis, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. 
Som grund för detta har vi upprättat en uppförandekod som utövar styrning över våra bolag inom 
området tex gällande:

• Jämställdhet
• Tillämpning av Internationella
• Arbetsorganisationens konventioner
• Arbetsvillkor
• Information och samråd med arbetstagare
• Fackföreningars rättigheter
• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

LEAX stöder och respekterar internationella regler som gäller mänskliga rättigheter och ser till att vår 
verksamhet inte strider mot dem. Vi anställer och leder personal på ett sådant sätt att vi inte 
diskriminerar någon baserat på kön, religion, ålder, sexuell läggning, nationalitet, politisk eller facklig 
anslutning, social eller etnisk inriktning. På alla nivåer i koncernen uppmuntras mångfalden. Ingen form 
av tvång eller användning av underåriga arbetstagare. Våra säkerhetsföreskrifter säkerställer att vi hela 
tiden uppfyller eller överstiger lagar, krav och föreskrifter i de länder där LEAX är verksamma.

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄT TIGHETER

MOT VERKANDE AV KORRUPTION

LEAX ger inte på något sätt kunder, potentiella kunder, statliga myndigheter eller 
företrädare för dessa, belöningar och förmåner som strider mot lag eller affärspraxis. Våra 
företrädare får inte acceptera gåvor, betalningar eller andra former av ersättning från 
tredje part som kan påverka våra affärsbeslut.

INTEGRITET

När vi har anförtrotts personlig information om individer skyddar vi den och vidtar 
lämpliga åtgärder för att skydda den mot missbruk. Vi följer alla tillämpliga sekretesslagar 
när vi samlar in, använder och delar personlig information om enskilda personer.



4342

BROTT MOT UPPFÖRANDEKOD HAR 
RAPPORTERATS UNDER 2020

0

INCIDENTER MOT DEN PERSONLIGA 
INTEGRITETEN HAR RAPPORTERATS UNDER 

2020

    0

AV VÅR PERSONAL TÄCKS AV 
KOLLEKTIVAVTAL

100%
PERSONAL

LEAX anser att medarbetarna till stor del är avgörande för företagets framgång. Att 
säkerställa att alla medarbetare känner engagemang och intresse för sitt arbete är en 
betydande uppgift för ledare på alla nivåer i organisationen så att våra medarbetare trivs 
och mår bra. 

Frågor som rör trivsel, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa har hög prioritet. Alla ledare och 
anställda arbetar med att förfina våra arbetsmetoder så att de ska leda till förbättringar 
inom dessa områden.

Antal anställda Andel kvinnor/män

Antal anställda Antal incidenter och olyckor

Frisknärvaro
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RAPPORT ÖVER RESULTAT FÖR KONCERNEN 

RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN 

 

MSEK Not 2020 2019

Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 2,3 1 462,9 1 739,7
Övriga rörelseintäkter 4 85,2 31,6
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 2,5 -5,0
Aktiverat arbete för egen räkning 6,8 12,7
Råvaror och förnödenheter -732,8 -892,1
Övriga externa kostnader 5 -264,6 -270,0
Kostnader för ersättningar til l  anställda 6, 21 -401,2 -447,2
Av- och nedskrivningar av anläggningstil lgångar 1 11,12,13 -131,4 -130,2
Övriga rörelsekostnader 7 -15,5 -18,4
Andel i intresseföretags resultat 14 13,7 1,8
Rörelseresultat 25,6 22,9– –
Finansnetto 8 -80,5 -40,8– –
Resultat före skatt -55,0 -17,9– –
Skatt 9 14,5 1,7
Årets resultat från kvarvarande verksamheter -40,5 -16,2– –
Avvecklad verksamhet – –
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 10 – 2,0– –
Årets resultat -40,5 -14,2
Årets resultat hänförligt ti l l: – –

Moderbolagets aktieägare -40,7 -14,7

Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,5
Årets resultat -40,5 -14,2

MSEK Not 2020 2019

Årets resultat -40,5 -14,3– –
Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -36,4 0,8– –
Årets övrigt totalresultat -36,4 0,8– –
Årets totalresultat -76,8 -13,4
Årets totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -76,6 -14,1
Innehav utan bestämmande inflytande -0,3 0,7

Årets totalresultat -76,8 -13,4

1 Med anläggningstillgångar menas immateriella och materiella anläggningstillgångar.
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN 

 

MSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar 25, 26
Immateriella anläggningstil lgångar 11 21,8 21,8
Materiella anläggningsti llgångar 1 12, 29 738,2 702,7
Övriga nyttjanderätter 2 13 175,4 208,5
Andelar i  intresseföretag 14 37,9 24,9
Uppskjuten skattefordran 10, 29 72,7 62,3
Långfristiga fordringar 15 16,9 16,3
Andra finansiel la anläggningstillgångar 16 0,1 9,8

Summa anläggningstillgångar 1 063,2 1 046,4

Varulager 17 240,2 222,2
Kundfordringar 148,9 159,1
Skattefordringar 9,4 15,5
Övriga kortfristiga fordringar 40,1 14,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 14,9 20,6
Likvida medel 19 36,4 28,2

Summa omsättningstillgångar 489,9 460,3

Summa tillgångar 1 553,1 1 506,7

Eget kapital 20
Aktiekapital 25,2 25,2
Omräkningsreserv -12,6 23,5
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 146,8 187,4

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 159,4 236,1

Innehav utan bestämmande inflytande 6,5 6,6

Summa eget kapital 165,9 242,7

Skulder 25, 26, 27

Långfristiga räntebärande skulder 1 22 753,0 692,0
Övriga långfristiga leasingskulder 2 13 145,0 176,7
Övriga långfristiga skulder 28,0 2,7
Uppskjutna skatteskulder 10 14,7 16,1

Summa långfristiga skulder 940,7 887,5

Kortfristiga räntebärande skulder 1 52,5 38,7
Övriga kortfristiga leasingskulder 2 13 36,5 35,0
Förskott från kunder 5,2 4,8
Leverantörsskulder 189,5 210,0
Skulder til l  intresseföretag – 0,7
Skatteskulder 4,1 2,6
Övriga kortfristiga skulder 23 91,6 18,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 67,1 66,2

Summa kortfristiga skulder 446,5 376,4

Summa skulder 1 387,2 1 264,0

Summa eget kapital och skulder 1 553,1 1 506,7
1 Inklusive leasade tillgångar och därtill hörande leasingskulder som tidigare kapitaliserades som finansiell leasing i enlighet med IAS 17.
2 Övriga leasingkontrakt och därtill hörande leasingsskulder än vad som tidigare kapitaliserades i enlighet med IAS 17. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR 
KONCERNEN 

 

MSEK Aktiekapital
Omräknings-

reserv

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat Summa

Innehav utan 
bestämman
de inflytande

Totalt eget 
kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 1,0 22,7 226,3 250,0 6,4 256,4– – – – – –
Årets totalresultat – – – – – –
Årets resultat – – -14,7 -14,7 0,5 -14,2
Årets övrigt totalresultat – 0,8 – 0,8 0,1 0,9
Årets totalresultat – 0,8 -14,7 -14,0 0,6 -13,4– – – – – –
Fondemission 24,2 – -24,2 0,0 – 0,0– – – – – –
Transaktioner med koncernens ägare – – – – – –
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare – – – – – –
Lämnade utdelningar – – – – -0,3 -0,3
Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare 24,2 – -24,2 0,0 -0,3 -0,3– – – – – –
Förändringar av ägarandel i dotterföretag – – – – – –

– – 0,0 0,0 0,0 –
Summa förändringar av ägarandel i dotterföretag – – 0,0 0,0 0,0 –
Summa transaktioner med koncernens ägare 24,2 – -24,2 0,0 -0,3 -0,3– – – – – –
Utgående eget kapital 2019-12-31 25,2 23,5 187,4 236,1 6,6 242,7

MSEK Aktiekapital
Omräknings-

reserv

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat Summa

Innehav utan 
bestämman
de inflytande

Totalt eget 
kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 25,2 23,5 187,4 236,1 6,6 242,7– – – – – –
Årets totalresultat – – – – – –
Årets resultat – – -40,6 -40,6 0,2 -40,5
Årets övrigt totalresultat – -36,1 – -36,1 -0,3 -36,4
Årets totalresultat – -36,1 -40,6 -76,7 -0,1 -76,9– – – – – –– – – – – –
Utgående eget kapital 2020-12-31 25,2 -12,6 146,8 159,4 6,5 165,9

2020

2019 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Förvärv av innehav utan bestämmande 
inflytande, bestämmande inflytande sedan 
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN  
(INDIREKT METOD) 

 

  

MSEK Not 2020 2019

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -55,0 -17,9
Justering för poster som inte ingår i  kassaflödet 29 131,4 128,3
Betald inkomstskatt 10,4 -3,1

86,9 107,3

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -18,0 17,1
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -9,6 83,5
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 83,8 -55,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 143,1 152,7

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstil lgångar -178,3 -216,1
Avyttring av materiella och immateriella anläggningstil lgångar 5,6 7,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -172,7 -209,0– –
Finansieringsverksamheten
Förändring checkräkningskredit 29 -44,0 88,2
Upptagna lån 29 138,6 14,9
Amortering av lån 29 -19,7 -67,4
Amortering av leasingskuld -37,1 -37,1
Utbetald utdelning – -0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 37,8 -1,8

Kassaflöde för perioden 8,2 -58,1
Likvida medel vid periodens början 28,2 86,3
Likvida medel vid periodens slut 36,4 28,2

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 
LEAX erbjuder utveckling, industrialisering och tillverkning av avancerade komponenter och 
delsystem till krävande och utmanande kunder. LEAX kunder finns främst inom ledande stora 
multinationella företag med försäljning och produktion över hela världen som är verksamma inom 
premiumsegmenten i sina respektive marknader. LEAX skapar värde genom att producera 
avancerade komponenter och system med högt ställda krav på kvalitet, leverans och kunna 
erbjuda kunderna lokal produktion i olika delar av världen. Koncernen är verksam i sex länder. 
Moderbolaget LEAX Group AB (publ) har sitt säte i Köping. Huvudkontorets adress är Nya 
Hamnvägen 4, 731 36 Köping.  

Not 1 Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper  

Överensstämmelse med normgivning och lag  
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare 
har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner tillämpats. Års- och koncernredovisningen har upprättats under förutsättning att 
koncernen bedriver sin verksamhet enligt fortlevnadsprincipen. Årsredovisningen och 
koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 7 
april 2021. Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell 
ställning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på 
årsstämman den 7 maj 2021.  

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna  
Tillgångar och skulder är redovisade utifrån anskaffningsvärden eller verkligt värde via övrigt 
totalresultat. Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning redovisas, 
med vissa undantag, från och med klassificeringen som sådana tillgångar, till det lägsta av det vid 
omklassificeringstidpunkten redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för 
försäljningskostnader.  

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta  
Moderbolagets redovisningsvaluta är svenska kronor som även utgör funktionell valuta och 
presentationsvaluta för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna 

5150



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste 
miljon (MSEK) med en decimal. Totalsumman i tabeller och räkningar summerar inte alltid på grund 
av avrundningsdifferenser. Syftet är att varje delrad ska överensstämma med sin ursprungskälla 
och därför kan avrundningsdifferenser uppstå.  

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna  
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och 
antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen 
görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida 
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av 
koncernledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella 
rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande 
årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 30 Viktiga uppskattningar och bedömningar.  

Väsentliga tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper  
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens 
redovisnings- och värderingsprinciper har vidare konsekvent tillämpats av koncernens företag, vad 
avser intresseföretag vid behov genom anpassning till koncernens principer.  

Ändrade redovisnings- och värderingsprinciper  
Inga nya eller ändrade redovisningsstandarder bedöms ha någon påverkan på koncernens 
finansiella rapporter.  

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas  
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nya eller ändrade 
redovisningsstandarder med framtida tillämpning förväntas inte ha någon väsentlig effekt på 
koncernens finansiella rapporter.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Klassificering m m  
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 
mer än tolv månader räknat från balansdagen medan omsättningstillgångar i allt väsentligt består 
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 
Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som LEAX per rapportperiodens slut har en 
ovillkorad rätt att välja att betala längre bort i tiden än tolv månader efter rapportperiodens slut. 
Har LEAX inte en sådan rätt per rapportperiodens slut eller förväntas skuld regleras inom den 
normala verksamhetscykeln redovisas skuldbeloppet som kortfristig skuld.  

Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv  

Dotterföretag  
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från LEAX Group AB (publ). 
Bestämmande inflytande föreligger om LEAX Group AB (publ) har inflytande över dotterföretaget, 
är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt 
inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande 
inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control 
föreligger.  

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag 
betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar 
och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av 
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan 
bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är 
hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas 
direkt i årets resultat.  

Intresseföretag  
Intresseföretag är företag över vilka koncernen har ett betydande, men inte ett bestämmande, 
inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav 
mellan 20 och 50% av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls 
redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Andelar i 
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intresseföretagets resultat redovisas i rapport över resultat för koncernen och koncernens andel av 
företagets eget kapital utgör värdet på innehavet i Rapport över finansiell ställning för koncernen.  

Transaktioner som elimineras vid konsolidering 
 Koncerninterna balansposter samt transaktioner och orealiserade vinster respektive förluster på 
dessa elimineras i sin helhet.  

Utländsk valuta  

Transaktioner i utländsk valuta  
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som 
föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer 
bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till 
den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser 
som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder 
som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. 
Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den 
funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. 

Utländska verksamheters finansiella rapporter  
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas från utlandsverksamhetens funktionella 
valuta till koncernens funktionella valuta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på 
balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en 
genomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid respektive 
transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av 
utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i 
eget kapital, benämnd omräkningsreserv. I det fall den utländska verksamheten inte är helägd 
fördelas omräkningsdifferensen till innehav utan bestämmande inflytande utifrån dess 
proportionella ägarandel.  

Nettoinvestering i en utlandsverksamhet  
Monetära långfristiga fordringar till en utlandsverksamhet för vilken reglering inte är planerad eller 
troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid, är i praktiken en del av LEAX 
nettoinvestering i utlandsverksamheten. En valutakursdifferens som uppstår på den monetära 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

långfristiga fordringen redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i 
eget kapital, benämnd omräkningsreserv.  

Intäkter  
LEAX utvecklar och tillverkar komponenter eller delsystem för olika industriföretag. Ett avtal eller 
offert är bas för de leveranser som sker. De kontrakt som tecknas har kommersiell substans och 
utgångspunkten för att redovisa intäkter är att koncernen bedömer att kunden har 
betalningsförmåga och att vi kommer att få ersättning för våra sålda produkter. Vårt åtagande mot 
kund omfattar att leverera en kvalitetsprodukt (distinkt) enligt överenskommen specifikation. LEAX 
har under många år levererat kvalitetsprodukter och antalet reklamationer understiger på årlig 
basis mindre än 0,05 % av alla levererade produkter. Priset är fast över kontraktstiden. 
Volymrabatter förekommer inte, men i de flesta fall finns klausuler som justerar skrot, legeringar 
och andra materialpriskomponenter. produkten är distinkt och ej kan delas i olika komponenter. I de 
fall vi säljer delsystem är priset satt på helt delsystem. Kontrollen av varan överförs vid en viss 
tidpunkt, det vill säga vid leveranstillfället. Intäkten uppstår vid leveranstillfället och bokförs i 
samband med fakturering av varan.  

Nettoomsättning  
Intäkter i den normala affärsverksamheten består av försäljning av varor. Intäkter redovisas när 
kontrollen och nyttan som sammanhänger med äganderätten till varorna har övergått från säljare 
till köpare, dvs i samband med leverans i enlighet med avtalade leveransvillkor. Intäkter värderas till 
verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för mervärdeskatt, 
rabatter och returer.  

Övriga intäkter  
Som övriga rörelseintäkter redovisas andra intäkter i rörelsen som inte härrör från den normala 
affärsverksamheten, såsom hyror, försäkringsersättningar och realisationsresultat vid försäljning 
av anläggningstillgångar. Övriga rörelseintäkter redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska 
förmånerna av transaktionen kommer tillfalla bolaget och intäktens belopp kan fastställas 
tillförlitligt.  

5554



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Finansiella intäkter och kostnader  
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel, utdelningsintäkter samt vinst vid 
avyttring av finansiella tillgångar.  

Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektivräntemetoden (se nedan). 
Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts. Resultatet från avyttring 
av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med ägandet av 
instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll över instrumentet.  

Finansiella kostnader består av räntekostnader och andra finansieringskostnader avseende lån 
samt förlust vid försäljning av finansiella tillgångar. Låneutgifter redovisas i resultatet med 
tillämpning av effektivräntemetoden.  

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.  

Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna 
under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens 
redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av 
avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och 
underkurser.  

Immateriella anläggningstillgångar  

Balanserade utvecklingskostnader  
Utgifter för utveckling för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, 
redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning, om produkten eller processen är 
tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen 
och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet för balanserade 
utvecklingskostnader redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar.  

Anskaffningsvärdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter, t ex utgifter för material, tjänster 
och ersättningar till anställda. Övriga utgifter och forskning som syftar till att erhålla ny 
vetenskaplig eller teknisk kunskap för utveckling redovisas i årets resultat som kostnad när de 
uppkommer.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Programvara  
Dataprogram och licenser balanseras som immateriell tillgång.  

Avskrivningsprinciper  
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt under sina uppskattade nyttjandeperioder. Den 
uppskattade nyttjandeperioden för balanserade utvecklingsutgifter och programvara är 3–5 år. 
Immateriella tillgångar skrivs av från den tidpunkt då de är tillgängliga för användning.  

Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  

Tillgångar som tidigare kapitaliserades som finansiell leasing i enlighet med IAS 17 redovisas som 
anläggningstillgång i rapport över finansiell ställning och värderas initialt till det lägsta av 
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna vid ingången av avtalet. 
Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristiga skulder. De 
leasade tillgångarna skrivs av över respektive tillgångs nyttjandeperiod medan 
leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.  

Tillkommande utgifter  
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas 
som kostnad i den period de uppkommer.  

En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om utgiften avser utbyten av identifierade 
komponenter eller delar därav. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till 
anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar 
av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs 
löpande, förutom större reparationer som väsentligen ökar tillgångens värde.  

Avskrivningsprinciper  
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Mark skrivs inte av. Koncernen 
tillämpar komponentavskrivning, vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod 
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ligger till grund för avskrivningen. Leasade tillgångar skrivs även de av över beräknad 
nyttjandeperiod. Utrustning som kvarstår i produktion och generar framtida kassaflöden minst 
12 månader bedöms ha ett minsta värde av 10% på anskaffningsvärdet.  

Beräknade nyttjandeperioder:  
- Byggnader 50 år  
- Nedlagda kostnader för annans fastighet 20 år  
- Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–15 år  
- Inventarier, verktyg och installationer 3–5 år  

Nyttjanderätt  
De huvudsakliga tillgångstyperna som hyrs av gruppen och som lagts till genom införandet av IFRS 
16 är produktions- och kontorslokaler, bilar och truckar. En nyttjanderätt är beräknad till nuvärde 
och skrivs av linjärt över den kortare av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperiodens längd. 
Nyttjandeperioden används för leasingkontrakt där rättigheter och skyldigheter har överförts till 
koncernen. Beräknade nyttjandeperioder är mellan 1 och 7 år.  

Leasing  
IFRS 16 innebär att en leasingtagare måste redovisa alla leasingavtal i balansräkningen. Undantag 
får tillämpas för leasingavtal med leasingtid som är kortare än 12 månader samt leasingavtal där 
den underliggande tillgången är av mindre värde. Leasingtagaren måste ta upp nyttjanderätten 
som tillgång samt en skuld som visar skyldigheten att betala för nyttjanderätten.  

De huvudsakliga tillgångstyperna som hyrs av koncernen och som lagts till genom införandet av 
IFRS 16 är produktions- och kontorslokaler, bilar och truckar.  

LEAX har inkluderat information framtagen i enlighet med IAS 17 i form av proformarapporter, se 
not 32.  

Leasingkontrakt redovisas som nyttjanderätt och leasingskuld från det datum som den leasade 
tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen.  

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal värderas initialt till nuvärde. 
Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av framtida leasingbetalningar som inte redan har 
betalats. Alla nya leasingkontrakt har diskonterats med samma marginella låneränta. Varje 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

leasingbetalning är fördelad mellan amortering av skuld och finansiell kostnad. Den finansiella 
kostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp 
som motsvarar en fast räntesats på skulden i perioden. Detta innebär högre kostnader i början av 
ett leasingkontrakt.  

Leasingavtal med en underliggande tillgång av mindre värde eller med en kontraktstid på mindre än 
12 månader kostnadsförs linjärt i resultaträkningen.  

Nedskrivningar  
Koncernens anläggningstillgångar utvärderas årligen för att fastställa om indikationer på 
nedskrivningsbehov föreligger. Om sådana indikationer finns, uppskattas tillgångens 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet är nuvärdet av de framtida kassaflöden för en tillgång eller kassagenererande 
enhet. En nedskrivning redovisas när det redovisade värdet på en tillgång eller kassagenererande 
enhet överstiger återvinningsvärdet. I LEAX baseras återvinningsvärdet på nyttjandevärdet och 
beräknas på kassagenererande enhetsnivå, alternativt på enskilda tillgångar då det är möjligt att 
identifiera ett separat kassaflöde för dessa. Balanserad utveckling som inte är färdigställd 
nedskrivningsprövas årligen.  

Finansiella instrument  

Redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning  
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapporten över finansiell ställning när koncernen 
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när koncernen presterat och 
en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har 
skickats. Kundfordringar tas upp i rapporten över finansiell ställning när faktura har skickats. Skuld 
tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om 
faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.  

En finansiell tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning när rättigheterna i avtalet 
realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en 
finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från rapporten över finansiell ställning när 
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell 
skuld.  
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En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapporten 
över finansiell ställning endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden.  

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på likviddagen. Likviddagen är den dag då 
en tillgång levereras till eller från företaget.  

Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell ställning inkluderar de finansiella 
tillgångar och skulder som framgår av not 25.  

Klassificering och värdering 
Finansiella tillgångar klassificeras till Upplupet anskaffningsvärde, Verkligt värde via resultatet, 
Verkligt värde via övrigt totalresultat eller Eget kapitalinstrument till verkligt värde via övrigt 
totalresultat. Finansiella skulder kategoriseras enligt Upplupet anskaffningsvärde eller Verkligt 
värde via resultatet.  

Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument 
förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via 
resultatet, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt 
instrument klassificeras vid första redovisningen bland annat utifrån i vilket syfte instrumentet 
förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första 
redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. LEAX innehar endast instrument tillhörande 
kategorierna Upplupet anskaffningsvärde och Verkligt värde via övrigt totalresultat.  

Finansiella tillgångar  
Samtliga finansiella tillgångar redovisas till upplupet anskaffningsvärde, förutom de kundfordringar 
som säljs via sk ”supply chain finance”, vilka redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat. De 
tillgångar som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv 
marknad värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån 
den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordran redovisas till det 
belopp som beräknas inflyta, dvs efter avdrag för förlustreserv. Bedömning av förlustreserven 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

baseras på förväntade kreditförluster. Vid bedömningen använder koncernen sin historiska 
erfarenhet, externa indikationer och framåtblickande information.  

I posten Andra finansiella anläggningstillgångar ingår onoterade aktier för vilka verkligt värde inte 
kan fastställas tillförlitligt. Dessa värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell 
nedskrivning.  

I posten Likvida medel ingår kortfristiga placeringar i form av egna obligationer. Innehavet 
nettoredovisas inte med skuldposten då skulden är långfristig och det egna innehavet hanteras 
som en kortfristig placering där likviden vid behov kan användas för andra ändamål. Koncernen har 
valt att värdera posten till anskaffningsvärde, då det på grund av begränsat antal affärer på 
marknaden varit svårt att fastställa ett marknadsvärde.  

Finansiella skulder  
Lån samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, redovisas till Upplupet 
anskaffningsvärde.  

I posten Långfristiga räntebärande skulder ingår ett obligationslån. LEAX emitterade den 29 maj 
2018 seniora icke-säkerställda företagsobligationer till ett nominellt belopp om 300 MSEK. Dessa 
noterades den 12 juli 2018 vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna förfaller den 29 maj 2022 och 
klassificeras därför som långfristiga. Räntan är rörlig och baseras på STIBOR 90 dagar med tillägg 
för en marginal på 6,25%. Ränta utbetalas till obligationsinnehavarna kvartalsvis och redovisas 
inom finansnettot. Upplupen ränta har beräknats vid årsskiftet och redovisas inom posten 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i rapporten över finansiell ställning. Obligationslånet 
är värderat till upplupet anskaffningsvärde och har diskonterats med hänsyn till 
transaktionskostnaderna vid tecknandet av obligationerna. I not 25 framgår vad värdet var per 
balansdagen.  

Fordringar och skulder i utländsk valuta  
Monetära fordringar och skulder värderas till balansdagens kurs.  

Valutakursförändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas i 
rörelseresultatet medan valutakursförändringar avseende finansiella fordringar och skulder 
redovisas i finansnettot.  
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Varulager  
Råvaror och förnödenheter värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet är beräknat enligt vägd genomsnittsberäkning. 
Beräkning av nettoförsäljningsvärdet aktualiseras när risk för inkurans har identifierats.  

Varor under tillverkning och färdigvarulager värderas till direkta kostnader och skälig andel av 
indirekta kostnader, baserad på normal användningskapacitet. Förändringen redovisas över 
resultaträkningen.  

Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) 
och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till 
deras nuvarande plats och skick.  

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter 
avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. 

Kostnader hänförliga till varulagret som redovisas i resultaträkningen under Råvaror och 
förnödenheter inkluderar även kostnader för inkurans och omvärderingar av varulager. Specifika 
värden för dessa poster går ej att få fram på ett tillförlitligt sätt och särredovisas därför inte i noten 
för varulager. 

Inkomstskatter  
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets 
resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.  

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de 
skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.  

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära 
skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom 
överskådlig framtid beaktas inte. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande 
tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen.  

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag 
redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på 
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.  

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning redovisas vid samma 
tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld.  

Avvecklade verksamheter  
En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som representerar en självständig 
rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område eller är ett dotterföretag 
som förvärvats uteslutande i syfte att vidaresäljas. Klassificering som en avvecklad verksamhet 
sker vid avyttring eller vid en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som innehav för försäljning.  

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas på en egen rad i rapporten över resultat 
och rapport över övrigt totalresultat. När en verksamhet klassificeras som avvecklad ändras 
utformningen av jämförelseårets rapport över resultat och rapport över övrigt totalresultat så att 
den redovisas som om den avvecklade verksamheten hade avvecklats vid ingången av 
jämförelseåret.  

Eget kapital 

Aktiekapital 
Aktiekapitalet representerar det nominella värdet (kvotvärdet) för de emitterade aktierna.  

Omräkningsreserv  
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella 
rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan 
valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och 
koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor. Vidare består 
omräkningsreserven av valutakursdifferenser som uppstår vid omvärdering av skulder som 
upptagits som säkringsinstrument av en nettoinvestering i en utländsk verksamhet.  
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Balanserade vinstmedel 
Balanserade vinstmedel innefattar alla balanserade vinster för innevarande och tidigare 
räkenskapsår.  

Utbetalning av kapital till ägarna  

Utdelningar  
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen fram till dess att 
utbetalning skett.  

Ersättningar till anställda  

Kortfristiga ersättningar  
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls.  

Avgiftsbestämda pensionsplaner  
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är 
begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den 
anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och 
den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella 
risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade 
tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets 
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets 
resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.  

Förmånsbestämda pensionsplaner  
Förmånsbestämda planer är andra planer för ersättningar efter avslutad anställning än 
avgiftsbestämda planer. I koncernen finns endast förmånsbestämda pensionsplaner i form av ITP 
2 som är en förmånsbestämd plan som omfattas av flera arbetsgivare. Eftersom det inte föreligger 
tillräcklig information för att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan redovisas den på 
samma sätt som avgiftsbestämda planer.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Avsättningar  
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt 
eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i rapporten över 
finansiell ställning när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en 
inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.  

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att 
reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är 
väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en 
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om 
det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.  

Eventualförpliktelser  
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från 
inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser utom koncernens kontroll eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en 
skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas 
eller inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.  

Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd 
Statliga bidrag redovisas i balansräkningen som upplupen intäkt alternativt övriga skulder när det 
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla 
de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag periodiseras systematiskt i resultaträkningen på 
samma sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. 

Statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen som övrig långfristig skuld eller 
som förutbetald intäkt. Intäkten realiseras sedan i samma takt som de underliggande tillgångarna 
skrivs av. 

Statliga stöd redovisas i resultaträkningen under övriga rörelseintäkter under den period som 
stödet erhålls och/eller slutgiltigt beslut erhålls. 
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Not 2 Nettoomsättning  
LEAX kunder finns främst inom ledande stora multinationella företag med försäljning och 
produktion över hela världen som är verksamma inom premiumsegmenten i sina respektive 
marknader.  
 
Koncernens intäkter uppdelade på slutkundsmarknad är enligt följande:  

 

Not 3 Rörelsesegment  
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på vilka delar av verksamheten 
företagets högste verkställande beslutsfattare följer upp, så kallad "management approach" eller 
företagsledningsperspektiv.  

Rörelsesegmenten har fastställts baserat på den information som den högste verkställande 
beslutsfattaren använder för att fatta strategiska beslut. Den högste verkställande beslutsfattaren 
inom LEAX har identifierats som VD/koncernchefen.  

VD/koncernchefen bedömer rörelsesegmentens resultat baserat på ett mått som benämns i den 
interna rapporteringen som EBITDA, dvs rörelseresultat före räntor, skatter, av- och 
nedskrivningar.  

LEAX har slagit samman sina segment till ett rapporterande rörelsesegment i enlighet med 
reglerna för sammanslagning. LEAX segment levererar i stor utsträckning till kunder inom samma 
eller liknande verksamheter, inom samma geografiska områden. Produkter och 
produktionsprocesser är liknande i de fabriker som tillsammans utgör basen för LEAX verksamhet. 
Även insatsmaterial, investeringar och arbetskraftsbehov är likartade, och grupper delar 
gemensamma funktioner för t ex materialinköp, forskning och utveckling, marknadsföring, 
försäljning och distribution.  

 MSEK 2020 2019

Kommersiell  fordonsindustri 934,1 1 205,6
Allmän verkstadsindustri 271,5 341,0
Personbilsindustri 209,1 128,7
Gruv- och anläggningsindustri 38,4 53,9
Jordbruksindustri 9,7 10,4

1 462,9 1 739,7

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

I tabellerna nedan redovisas försäljning per land och värdet av anläggningstillgångar per land i 
enlighet med kraven i IFRS 8 Rörelsesegment. Försäljningen per land är baserat på kundernas 
geografiska läge. Med anläggningstillgångar per land avses summan av immateriella 
anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och övriga nyttjanderätter.  

All försäljning avser försäljning av varor under det sammanslagna segmentet Mekanisk 
bearbetning. En kund svarar för 46% (48%) av koncernens försäljning.  

 

Not 4 Övriga rörelseintäkter  

 

MSEK 2020 2019

Nettoomsättning per land
Sverige 814,7 997,2
Övriga Europa 398,6 554,3
Övriga världen 249,6 188,2

1 462,9 1 739,7

MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar per land
Sverige 371,6 367,9
Övriga Europa 516,8 492,6
Övriga världen 47,1 72,5

935,5 933,0

 MSEK 2020 2019

Valutakursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 13,7 12,9
Kontraktsersättningar 38,5 9,0
Vinst vid försäljning av anläggningstil lgångar 0,2 4,3
Statl iga och EU-bidrag och stöd 13,0 1,2
Personalrelaterade bidrag och stöd 14,9 –
Hyresintäkter 0,7 0,8
Övrigt 4,2 3,3

85,2 31,6
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Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer  

 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan 
granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.  

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.  

Grant Thornton är revisor för koncernen samt samtliga svenska bolag. Revisorer för bolag utanför 
Sverige är Potapovica un Andersone SIA, HWP Hinrichs & Partner mbB, Moore & Stephens, PKF 
Könyvvizs gáló Kft. samt Jiangsu Gong Qin Certified Public Accountants Co, Ltd.  

 MSEK 2020 2019

Grant Thornton
Revisionsuppdrag 0,9 0,8
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,1 –
Skatterådgivning – 0,0
Andra uppdrag 0,0 0,0

1,0 0,8

Övriga
Revisionsuppdrag 0,4 0,9
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,2 –
Skatterådgivning 0,1 0,2

0,7 1,1
Summa 1,7 1,9

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Not 6 Anställda, kostnader för ersättningar till anställda och ledande 
befattningshavares ersättningar  

 

 

Styrelsearvoden  
Ersättning till styrelsen fastställs av bolagsstämman och har för 2020 varit 250 kSEK (250 kSEK) 
för styrelseordförande och 125 kSEK (125 kSEK) för övriga ordinarie ledamöter. Till 
hedersordförande utgår ett halvt arvode, dvs 62,5 kSEK. Roger Berggren har inte erhållit något 
arvode för sitt styrelseuppdrag, då han uppbär lön för sitt arbete med affärsutveckling inom LEAX. 
Under andra kvartalet 2020, när en stor del av LEAX personal var korttidspermitterade, 
reducerades styrelsearvodena med 20%. 

Fram till stämman 2019-05-08 var Lars Davidsson ordförande och Roger Berggren ledamot. På 
stämman 2019 valdes Roger Berggren till ordförande och Lars Davidsson till vice ordförande. 
Under 2020 har Roger Berggren varit ordförande fram till och med 2020-09-30, då han utsågs till 
VD från och med 2020-10-01. Från och med 2020-10-01 har Lars Davidsson varit ordförande och 
Roger Berggren ledamot. När LEAX nya VD tillträdde i början av 2021 har rollerna återgått till det 
som gällde fram till och med 2020-09-30. 

Medelantal anställda per land
2020 Varav män 2019 Varav män

Sverige 339 294 372 322
Lettland 372 353 378 358
Brasil ien 55 41 65 50
Tyskland 130 125 127 122
Ungern 221 162 287 210
Kina 13 10 19 13

1 130 983 1 246 1 076

Könsfördelningen i företagsledningen

2020-12-31
Andel kvinnor %

2019-12-31
Andel kvinnor %

Styrelseledamöter 17 17
Ledande befattningshavare 14 14

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 MSEK 2020 2019

Löner och ersättningar -301,4 -330,1
Sociala kostnader -91,8 -105,4
(varav pensionskostnader) (-8,4) (-14,2)

-393,1 -435,5
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Koncernen köper även advokattjänster från Lars Davidsson, samt konsulttjänster från Dana Dobrin 
och Jonas Lundgren. Dessa faktureras enligt marknadsmässiga villkor. Se vidare not 28 avseende 
transaktioner med närstående.  

VD och övriga ledande befattningshavare  
Utbetald ersättning till VD har under året varit 2 245 kSEK (2 448 kSEK) och till övriga ledande 
befattningshavare 6 705 kSEK (7 055 kSEK). Pensionskostnaden till VD har under året varit 414 
kSEK (490 kSEK) och till övriga ledande befattningshavare 1 306 kSEK (1 411 kSEK). Antalet övriga 
ledande befattningshavare har under året varit 7 st (7 st). Under andra kvartalet 2020, när en stor 
del av LEAX personal var korttidspermitterade, reducerades lönen för ledande befattningshavare 
med 20%. 

Alla ledande befattningshavare har en marknadsmässig fast grundlön. Rörliga lönedelar för 
ledande befattningshavare kan som mest uppgå till mellan 3 och 8 månadslöner beroende på 
befattning och ska baseras på utfallet i förhållande till mätbara och på förhand bestämda mål som 
stödjer långsiktig värdetillväxt. Rörliga lönedelar ska inte vara pensionsgrundande med undantag 
för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (t ex den svenska ITP-planen). För 
ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av den rörliga delen vara 
pensionsgrundande p g a lagstiftning eller lokal marknadspraxis. Under 2020 har inga bonusar 
betalats ut. 

Det finns inga avtal om avgångsvederlag. För VD är den avtalade uppsägningstiden 6 månader från 
den anställdes sida och 9 månader från företagets sida. Mellan bolaget och CFO gäller en 
ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. 

kSEK
Styrelsens medlemmar Befattning

Grundlön/
arvode 2020

Grundlön/
arvode 2019

Roger Berggren Ordförande/ledamot 935 1 024
Lars Davidsson Vice ordförande/ordförande 119 177
Jonas Lundgren Ledamot 119 125
Bent Wessel-Aas Ledamot 119 125
Dana Dobrin Ledamot 119 125
Lars Wrebo Ledamot 119 125
Lennart Berggren Hedersordförande 60 63

1 590 1 764

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Not 7 Övriga rörelsekostnader  

 

Not 8 Finansnetto  

 

I externa räntekostnader ingår ränta på leasingskuld avseende IFRS 16 med -7,9 MSEK (-8,2). 

 MSEK 2020 2019

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -14,2 -14,9
Förlust vid försäl jning av anläggningsti l lgångar -1,3 -3,4
Övrigt – 0,0

-15,5 -18,4

 MSEK 2020 2019

Externa ränteintäkter 3,3 3,3
Övriga finansiella intäkter 0,2 0,2
Finansiella intäkter 3,5 3,5

Nedskrivning av andelar i LEAX Arkivator Telecom AB -9,6 –
Externa räntekostnader -42,8 -39,5
Övriga finansiella kostnader -5,9 -3,2
Finansiella kostnader -58,3 -42,7

Netto valutakursförändringar -25,8 -1,6

Finansnetto -80,5 -40,8
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Not 9 Skatter  

 

Redovisat i rapport över resultat för koncernen
 MSEK 2020 2019

Aktuell  skatt -5,4 -6,0
Uppskjuten skatt 19,9 7,7

14,5 1,7

Avstämning av effektiv skatt
 MSEK 2020 2019

Resultat före skatt -55,0 -17,9

Skatt beräknad utifrån bolagsskatt i Sverige, 21,4% 11,8 3,8
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag 2,4 6,9
Ej avdragsgil la kostnader -3,6 -0,8
Ej skattepliktiga intäkter 0,6 0,9
Skattemässig justering maskiner och inventarier 4,3 1,2
Resultat från andelar i intresseföretag 2,8 0,4
Underskottsavdrag som ej värderas -4,6 -10,7
Aktivering av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 3,2 0,6
Justeringar av tidigare perioder -0,3 –
Övrigt -2,0 -0,6
Redovisad effektiv skatt 14,5 1,7

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag
2020 
MSEK

Balans per 
1 jan

Redovisat i 
årets resultat

Valutakurs-
effekt

Balans per 
31 dec

Underskottsavdrag 62,2 18,7 -8,3 72,7
Andra periodiseringsposter 0,1 -0,1 – –
Totala uppskjutna skattefordringar 62,3 18,6 -8,3 72,7
Materiella anläggningstillgångar -12,7 4,2 – -8,4
Andra periodiseringsposter -3,4 -3,0 0,1 -6,3
Totala uppskjutna skatteskulder -16,1 1,3 0,1 -14,7
Totala uppskjutna skatter 46,2 19,9 -8,2 58,0

2019 
MSEK

Balans per 
1 jan

Redovisat i 
årets resultat

Valutakurs-
effekt

Balans per 
31 dec

Underskottsavdrag 56,0 5,9 0,4 62,2
Andra periodiseringsposter – 0,1 – 0,1
Totala uppskjutna skattefordringar 56,0 6,0 0,4 62,3
Materiella anläggningstillgångar -17,2 1,7 -0,6 -16,1
Totala uppskjutna skatteskulder -17,2 1,7 -0,6 -16,1
Totala uppskjutna skatter 38,7 7,7 -0,2 46,2

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Not 10 Avvecklade verksamheter  
I slutet av 2019 beslutade ledningen att avveckla LEAX Tidaholm AB genom att sälja bolaget till 
Swedish Powertrain AB. Försäljningen genomfördes den 31 december 2019. Intäkter och 
kostnader, vinster och förluster hänförliga till avvecklingen av detta bolag har tagits bort från 
resultatet för koncernens kvarvarande verksamheter och redovisas i en enskild post i resultatet.  

Resultat från avvecklade verksamheter 

 

MSEK 2020 2019

Resultat från rörelsen i den avvecklade verksamheten
Nettoomsättning 53,1
Övriga rörelseintäkter 0,7
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i  arbete -0,7
Råvaror och förnödenheter -34,6
Övriga externa kostnader -7,4
Kostnader för ersättningar ti ll  anstäl lda -16,8
Av- och nedskrivningar av materiel la och immateriella anläggningsti llgångar -1,6
Övriga rörelsekostnader -0,3
Rörelseresultat -7,5

Finansnetto -0,9

Resultat från avvecklad verksamhet före skatt -8,4

Skatt 1,7
Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt -6,7

Resultat vid avyttring av den avvecklade verksamheten
Realisationsresultat vid avyttring av den avvecklade verksamheten 8,6
Skatt hänförlig til l  ovanstående realisationsresultat –
Resultat från avyttring efter skatt 8,6

Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt 2,0
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Not 11 Immateriella anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar består huvudsakligen av balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten samt programvaror.  

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Anskaffningsvärde
Ingående balans 33,9 23,8
Årets anskaffningar 3,5 3,3
Omklassificeringar 2,2 7,0
Årets omräkningsdifferenser -5,2 -0,3
Utgående balans 34,4 33,9

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans -12,2 -6,3
Årets avskrivningar -2,5 -1,9
Omklassificeringar – -4,2
Årets omräkningsdifferenser 2,1 0,2
Utgående balans -12,5 -12,2
Redovisat värde 21,8 21,8

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Not 12 Materiella anläggningstillgångar  

 

2020-12-31
MSEK

Byggnader och 
mark

Nedlagda 
kostnader på 

annans 
fastighet

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer
Pågående 

nyanläggningar Totalt

Anskaffningsvärde
Ingående balans 43,1 6,8 881,9 77,9 290,9 1 300,7
Årets anskaffningar – 1,9 70,9 27,3 74,6 174,8
Utrangeringar och avyttringar – -5,1 -32,7 -7,1 -1,0 -45,9
Omklassificeringar 0,6 – 275,3 3,4 -281,5 -2,2
Årets omräkningsdifferenser -5,5 -0,1 -51,4 -7,0 -0,2 -64,1
Utgående balans 38,2 3,6 1 144,2 94,5 82,9 1 363,3

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans -5,9 -1,8 -546,1 -44,1 -598,0
Årets avskrivningar -0,7 -0,6 -74,6 -10,4 -86,4
Utrangeringar och avyttringar – 1,2 27,4 6,3 34,8
Årets omräkningsdifferenser 0,8 0,0 20,1 3,4 24,4
Utgående balans -5,8 -1,3 -573,3 -44,7 -625,1

Redovisat värde 32,4 2,3 570,9 49,7 82,9 738,2

2019-12-31
MSEK

Byggnader och 
mark

Nedlagda 
kostnader på 

annans 
fastighet

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer
Pågående 

nyanläggningar Totalt

Anskaffningsvärde
Ingående balans 43,7 5,8 894,0 71,6 154,9 1 170,0
Årets anskaffningar – 1,1 21,7 16,6 173,4 212,8
Utrangeringar och avyttringar – -0,2 -88,2 -4,0 -1,7 -94,1
Omklassificeringar 0,2 – 53,1 -6,5 -34,4 12,4
Årets omräkningsdifferenser -0,7 0,1 1,3 0,2 -1,3 -0,4
Utgående balans 43,1 6,8 881,9 77,9 290,9 1 300,7

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans -5,3 -1,3 -540,0 -34,7 -581,2
Årets avskrivningar -0,8 -0,7 -69,9 -10,1 -81,4
Utrangeringar och avyttringar – 0,1 77,0 1,8 79,0
Omklassificeringar – – -13,3 -1,2 -14,5
Årets omräkningsdifferenser 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2
Utgående balans -5,9 -1,8 -546,1 -44,1 -598,0

Ackumulerade uppskrivningar
Ingående balans – – 6,5 – 6,5
Årets avskrivningar – – -6,5 – -6,5
Utgående balans – – 0,0 – 0,0

Redovisat värde 37,2 5,0 335,8 33,8 290,9 702,7
#REFERENS! #REFERENS! #REFERENS! #REFERENS! #REFERENS! #REFERENS!
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Not 13 Övriga nyttjanderätter 
 

 

 

Leasade tillgångar som tidigare kapitaliserades som finansiell leasing i enlighet med IAS 17 ingår i 
materiella anläggningstillgångar. 

Räntekostnader avseende nyttjanderättstillgångar uppgick till -8,1 MSEK (-8,3). Totalt kassaflöde 
avseende nyttjanderättstillgångar uppgick till -46,0 MSEK (-46,2). 

 

2020-12-31
MSEK Hyra av lokaler

Maskiner och 
utrustning

Summa övriga 
nyttjande-

rätter

Redovisat som 
materiella 

anläggnings-
tillgångar

Totala 
nyttjande-

rätter

Anskaffningsvärde
Ingående balans 235,0 12,0 247,0 4,1 251,1
Årets anskaffningar 1,6 5,7 7,2 2,8 10,1
Utrangeringar och avyttringar 0,0 -0,5 -0,5 – -0,5
Utgående balans 236,6 17,2 253,8 7,0 260,7

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans -34,2 -4,2 -38,5 -0,8 -39,3
Årets avskrivningar -34,7 -5,4 -40,1 -0,6 -40,6
Utrangeringar och avyttringar – 0,2 0,2 – 0,2
Utgående balans -68,9 -9,5 -78,3 -1,3 -79,7– –
Redovisat värde 167,7 7,7 175,4 5,6 181,0

2019-12-31
MSEK Hyra av lokaler

Maskiner och 
utrustning

Summa övriga 
nyttjande-

rätter

Redovisat som 
materiella 

anläggnings-
tillgångar

Totala 
nyttjande-

rätter

Anskaffningsvärde
Ingående balans 227,6 15,4 243,0 4,1 247,2
Årets anskaffningar 9,7 3,9 13,6 – 13,6
Utrangeringar och avyttringar -2,3 -7,4 -9,6 – -9,6
Utgående balans 235,0 12,0 247,0 4,1 251,1

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans – – – -0,4 -0,4
Årets avskrivningar -35,9 -4,9 -40,8 -0,4 -41,2
Utrangeringar och avyttringar 1,7 0,6 2,3 – 2,3
Utgående balans -34,2 -4,2 -38,5 -0,8 -39,3

Redovisat värde 200,8 7,7 208,5 3,3 211,9

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Inga förlängningsklausuler finns utan det är den faktiska tiden enligt kontraktet som tagits upp 
som nyttjanderätt. 

LEAX tillämpar IASBs uttalande angående hyresrabatter till följd av Covid-19. Det innebär att 
hyresrabatter rapporteras i resultaträkningen som en minskad hyreskostnad i stället för att 
periodiseras över den kvarvarande hyresperioden. Hyresrabatten för 2020 har varit 2,6 MSEK. 

Leasingavtal som inte redovisas som övriga nyttjanderätter och leasingskuld  
Koncernen har valt att inte redovisa leasingavtal med en förväntad leasingtid på mindre än 12 
månader samt leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde som nyttjanderätt 
och leasingskuld. Dessa kostnader bokförs linjärt och uppgick under 2020 till 5,2 MSEK (8,5). 

Not 14 Andelar i intresseföretag  
Nedan specificeras finansiell information i sammandrag för innehav i intresseföretag baserat på de 
belopp som ingår i koncernredovisningen.  

 

Specifikation av innehav av andelar i intresseföretag 

 

Tabell över koncernens leasingavtal

2020 2019 2020 2019

Nyttjanderättstillgång
Lokalhyra 12 10 1-6 år 2-7 år
Företagsbilar 64 52 1-4 år 1-4 år
Truckar 16 17 1-3 år 1-4 år
Övrigt 7 5 1-5 år 1-3 år

Antal nyttjanderättstillgångar Intervall kvarvarande löptid

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Redovisat resultat 37,9 24,9

Koncernens andel av:
Resultat för kvarvarande verksamheter 13,7 1,8
Summa totalresultat 13,7 1,8

Intresseföretag, org.nr. och säte Röst- och 
MSEK Antal andelar kapitalandel % 2020-12-31 2019-12-31

IndustriQompetens Västra Mälardalen AB, 556587-7759, Västerås 600 47% 3,7 3,1
Swedish Powertrain AB, 556804-8432, Köping 500 50% 32,1 18,4
Swedish Powertrain Techcenter AB, 556654-6775, Sibbhult 10 000 50% 2,1 3,5

37,9 24,9

Redovisat värde
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Not 15 Långfristiga fordringar  

 

Not 16 Andra finansiella anläggningstillgångar  

Innehavet i LEAX Arkivator Telecom AB har under året skrivits ned till noll. 

Not 17 Varulager  

 

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

 

Not 19 Likvida medel  

 

  

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Fordran på intresseföretag Swedish Powertrain AB 12,8 12,0
Övriga långa fordringar 4,2 4,3

16,9 16,3

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

LEAX Arkivator Telecom AB, 556938-6930, Göteborg, andel  10% – 9,6
Övriga finansiel la anläggningstil lgångar 0,1 0,1

0,1 9,8

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Råvaror och förnödenheter 118,9 94,4
Varor under ti llverkning 59,5 51,1
Färdiga varor 61,8 76,7

240,2 222,2

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Hyra 6,3 5,9
Försäkring 0,3 0,2
Upplupna intäkter 2,0 10,3
Övrigt 6,4 4,2

14,9 20,6

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Kassa och bankti l lgodohavanden 14,6 11,3
Kortfristiga placeringar i form av egna obligationer 16,9 16,9
Övriga kortfristiga placeringar 4,8 –

36,4 28,2

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Not 20 Eget kapital  
Under 2019 gjordes en fondemissions där 24 180 000 kr omfördes från fritt eget kapital till bundet 
eget kapital. Samtidigt gjordes en uppdelning av aktierna, en s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig 
aktie delades i femtio (50) aktier. Per den 31 december 2019 samt den 31 december 2020 
omfattade det registrerade aktiekapitalet 12 593 750 stamaktier (251 875) med kvotvärdet 
2 (4) kr.  

Kapitalhantering (Principer och rutiner för förvaltning av kapitalet) 
LEAX finansiella målsättning är att ha en god kapitalstruktur samt finansiell stabilitet och 
därigenom bibehålla investerare, kreditgivare och marknadens förtroende samt utgöra en grund för 
fortsatt utveckling av affärsverksamheten. Koncernens mål är att säkerställa att tillgängliga medel 
och andel lån minst uppfyller kreditgivarnas stipulerade kovenanter. 

Till följd av effekterna från Covid-19 erhöll LEAX under året godkännande från obligations-
innehavarna att ändra villkoren för obligationen, vilket innebar utökade låneramar och 
villkorslättnader till och med Q4, 2021. 

Not 21 Pensioner  

Förmånsbestämda pensioner  
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- 
och familjepension (alternativt familjepension) genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande 
från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras 
genom försäkring i Alecta är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För 
räkenskapsåret 2019 har bolagen inte haft tillgång till information för att kunna redovisa sin 
proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att 
planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som 
tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för 
den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat 
beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade 
avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 2,1 MSEK 
(2019: 2,0 MSEK).  

7978



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
I Sverige har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner som helt bekostas av företagen. I 
Brasilien finns från och med 2018 avgiftsbestämd pensionsplan för en anställd. Övriga utländska 
bolag har inga pensionskostnader. Eventuella pensionsinbetalningar bekostas av den anställde i 
den mån de förekommer.  

 

Not 22 Långfristiga räntebärande skulder  

 

Not 23 Övriga kortfristiga skulder  

 

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 

  

 MSEK 2020 2019

Kostnader för avgiftsbestämda planer 1 -13,2 -14,2

1) Häri  ingår 2,1 MSEK (2,0) avseende ITP-plan finansiera i  Alecta, se ovan.

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Obligationslån 299,3 296,3
Finansiell leasing 11,2 18,0
Checkräkningskredit 276,5 320,5
Övriga lånfristiga lån ti ll  kreditinstitut 166,0 57,2

753,0 692,0

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Personalrelaterade skulder 17,5 12,0
Moms och andra punktskatter 31,6 3,0
Anstånd til l  skattemyndigheter pga Covid-19 34,5 –
Övriga kortfristiga skulder 8,0 3,4

91,6 18,4

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Personalrelaterade kostnader 42,8 40,0
Förutbetalda intäkter 13,5 17,1
Övriga upplupna kostnader 10,8 9,1

67,1 66,2

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Not 25 Finansiella instrument  
Redovisat värde på finansiella tillgångar och skulder är en rimlig approximation av verkligt värde. 

Fördelning per kategori 

 

2020-12-31
MSEK

Upplupet 
anskaffnings-

värde

Verkligt värde 
via övrigt 

totalresultat

Totalt 
redovisat 

värde

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 16,9 – 16,9
Andra finansiella anläggningstillgångar 0,1 – 0,1
Kundfordringar 115,0 33,9 148,9
Övriga kortfristiga fordringar 40,1 – 40,1
Likvida medel 36,4 – 36,4

208,6 33,9 242,5

Finansiella skulder
Långfristiga räntebärande skulder 753,0 – 753,0
Övriga långfristiga skulder 28,0 – 28,0
Kortfristiga räntebärande skulder 52,5 – 52,5
Leverantörsskulder 189,5 – 189,5
Skulder til l  intresseföretag – – –
Övriga kortfristiga skulder 91,6 – 91,6

1 114,6 – 1 114,6

2019-12-31
MSEK

Upplupet 
anskaffnings-

värde

Verkligt värde 
via övrigt 

totalresultat

Totalt 
redovisat 

värde

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 16,3 – 16,3
Andra finansiella anläggningstillgångar 9,8 – 9,8
Kundfordringar 151,0 8,1 159,1
Övriga kortfristiga fordringar 14,7 – 14,7
Likvida medel 28,2 – 28,2

219,9 8,1 228,1

Finansiella skulder
Långfristiga räntebärande skulder 692,0 – 692,0
Övriga långfristiga skulder 2,7 – 2,7
Kortfristiga räntebärande skulder 38,7 – 38,7
Leverantörsskulder 210,0 – 210,0
Skulder til l  intresseföretag 0,7 – 0,7
Övriga kortfristiga skulder 18,4 – 18,4

962,5 – 962,5
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Not 26 Finansiella risker och riskhantering  
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker:  
- Likviditetsrisk  
- Marknadsrisk  
- Ränterisk  
- Valutarisk  
- Kreditrisk  

Ramverk för finansiell riskhantering  
Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett 
ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret 
för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion.  

Likviditetsrisk  
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att fullgöra sina skyldigheter som är 
förknippade med finansiella skulder. Koncernen har rullande 12 månaders likviditetsplanering som 
omfattar alla koncernens enheter. Planeringen uppdateras varje månad. Koncernens prognoser 
som omfattar fem år innefattar likviditetsplanering på medellång sikt. Likviditetsplaneringen 
används för att hantera likviditetsrisken och kostnaderna för finansieringen av koncernen. 
Målsättningen är att koncernen ska kunna klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som 
nedgångar utan betydande oförutsebara kostnader och utan att riskera koncernens rykte. 
Koncernens policy är att minimera upplåningsbehovet genom att använda överskottslikviditet inom 
koncernen genom cash pools som har inrättats av den centrala finansavdelningen. 
Likviditetsriskerna hanteras centralt för hela koncernen av den centrala finansavdelningen.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Förfallostruktur finansiella skulder – odiskonterade kassaflöden 

 

Marknadsrisk  
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt 
instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisker indelas av IFRS i tre 
typer, valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. De risker som främst påverkar koncernen utgörs av 
ränterisker, valutarisker och råvaruprisrisk. Koncernens målsättning är att hantera och kontrollera 
marknadsriskerna inom fastställda parametrar och samtidigt optimera resultatet av risktagandet 
inom givna ramar. Parametrarna är fastställda med syfte att marknadsriskerna på kort sikt (6–12 
månader) endast ska påverka koncernens resultat och ställning marginellt. På längre sikt, kommer 
emellertid varaktiga förändringar i valutakurser, räntor och pris på råvaror få en påverkan på det 
konsoliderade resultatet. Råvaruprisrisken reduceras genom kundavtal som innehåller klausuler 
som ger möjlighet att korrigera priset med hänsyn till råvaruprisförändringar.  

Ränterisk  
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån påverkar koncernens resultat negativt 
genom ökade lånekostnader. Finansieringen sker huvudsakligen genom bank- och obligationslån.  

Genomsnittlig ränta uppgick till 4,0% (4,2%). Koncernens räntebärande skulder uppgick på 
balansdagen till 805,5 MSEK (730,6 MSEK) varav en större del finansieras till rörlig ränta. 

 2020-12-31 
MSEK Totalt < 1 år 1-5 år > 5 år

Checkräkningskredit 276,5 – 276,5 –
Obligationslån 299,3 – 299,3 –
Övriga räntebärande skulder 229,7 38,5 178,5 12,6
Övriga långa skulder 2,2 – 2,2 –
Leverantörsskulder 189,5 189,5 –
Övriga kortfristiga skulder 91,6 91,6 –

1 088,8 319,6 756,6 12,6

 2019-12-31 
MSEK Totalt < 1 år 1-5 år > 5 år

Checkräkningskredit 320,5 – 320,5 –
Obligationslån 296,3 – 296,3 –
Övriga räntebärande skulder 113,9 38,7 70,1 5,1
Övriga långa skulder 2,7 – 2,7 –
Skulder ti ll  intresseföretag 0,7 0,7 – –
Leverantörsskulder 210,0 210,0 – –
Övriga kortfristiga skulder 18,4 18,4 – –

962,5 267,8 689,6 5,1
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Nettoresultatet av en (1) procentenhets höjning av räntenivån är ca -6,3 MSEK (-5,7 MSEK) på 
årsbasis.  

Valutarisk  
Risken att verkliga värden och kassaflöden avseende finansiella instrument kan fluktuera när 
värdet på främmande valutor förändras kallas valutarisk. Koncernen är exponerad för olika typer av 
valutarisker. Den främsta exponeringen härrör från koncernens försäljning och inköp i utländska 
valutor. Dessa valutarisker består dels av risk för fluktuationer i värdet av finansiella instrument, 
kund- eller leverantörsskulder dels av valutarisken i förväntade och kontrakterade 
betalningsflöden. Dessa risker benämns transaktionsexponering.  

En förstärkning av den svenska kronan med 10% gentemot andra valutor bedöms påverka 
rörelseresultatet positivt med ca 20 MSEK (18 MSEK) på årsbasis. Känslighetsanalysen grundar sig 
på att alla andra faktorer (t ex räntan) är oförändrade.  

Valutarisker återfinns också i omräkningen av utländska dotterföretags tillgångar och skulder till 
moderbolagets funktionella valuta, så kallad omräkningsexponering. Koncernen är också utsatt för 
valutarisker med avseende på betalningsflöden för lån och placeringar i utländsk valuta (finansiell 
exponering).  

Valutarisker säkras inte för närvarande. Ambitionen är i stället att arbeta för en naturlig 
valutasäkring, dvs att matcha försäljning och inköp per valuta så att valutarisken minimeras.  

I årets resultat för koncernen ingår valutakursdifferenser med -0,5 MSEK (-2,0 MSEK) i 
rörelseresultatet och med -25,8 MSEK (-1,6 MSEK) i finansnettot.  

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Valutariskexponering 

 

 

Valutakursen för SEK/EUR var på balansdagen 10,0375 jämfört med 10,4336 föregående år. 
Snittkursen har under året varit 10,4867 jämfört med 10,5892 föregående år. 

Kreditrisker 
Med kreditrisk avses risken att en motpart i en finansiell transaktion inte kan fullgöra sina 
åtaganden. För koncernen finns kreditrisk främst i kundfordringar. Risken för kundförluster 
hanteras genom fastlagda rutiner för kreditkontroll och kravhantering. Koncernens kunder är 
huvudsakligen stora och väletablerade företag med god betalningsförmåga, vilka medfört att 
kundförlusterna historiskt sett varit ringa.  

Utifrån historiska data gör koncernen bedömningen att ingen nedskrivning av kundfordringar som 
ännu inte är förfallna är nödvändig per balansdagen. Mer än 95% av utestående kundfordringar 
utgörs av för koncernen tidigare kända kunder med god kreditvärdighet. Koncernens förlustreserv 
är därför försumbar varför inga upplysningar lämnas om den. 

Under 2020 har en reservering av samtliga fordringar på bolag inom Arkivator Telecom Holding-
koncernen gjorts med totalt 10,3 MSEK. 

 2020-12-31 
MSEK EUR SEK Övriga Totalt

Finansiella ti l lgångar 26,2 3,0 – 29,3
Finansiella skulder 158,3 8,6 4,7 171,6
Total exponering 184,5 11,6 4,7 200,9

 2019-12-31 
MSEK EUR SEK Övriga Totalt

Finansiella ti l lgångar 30,5 15,4 0,8 46,7
Finansiella skulder 103,1 12,3 2,3 117,7
Total exponering 133,6 27,7 3,1 164,4
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Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  

 

Moderbolaget har ställt ut generell borgen avseende avbetalningskontrakt i dotterföretag där 
tillgången ställts som säkerhet i dotterföretaget. Som borgensförbindelse till förmån för 
koncernföretag anges här mellanskillnaden mellan tillgångens redovisade värde och skuldens 
redovisade värde i det fall skuldens värde överstiger tillgångens värde. Denna borgen gäller som 
alternativ till de pantsatta tillgångarna. Värdet av de dotterbolagens tillgångar som ställts som 
säkerhet för avbetalningskontrakten ingår i ställda säkerheter ovan.  

Moderbolaget har ställt ut generell borgen avseende avbetalningskontrakt i intresseföretag där 
tillgången ställts som säkerhet i intresseföretaget. Skulden uppgår till 2,5 MSEK och ingår i 
beloppen ovan. Denna borgen gäller som alternativ till tillgångar som pantsatts av 
intresseföretaget till ett belopp av 3,4 MSEK. 

Utöver detta har moderbolaget har ställt ut en borgensförbindelse för det ungerska 
dotterföretaget i den mån bolagets egna tillgångar inte täcker förpliktelsen. Den andel av 
dotterbolagets tillgångar som ställts som säkerhet för förpliktelsen ingår i ställda säkerheter ovan.  

 MSEK 2020 2019
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 300,0 375,7
Tillgångar med äganderättsförbehåll 288,2 151,7

588,2 527,4

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser ti ll  förmån för koncernföretag 17,2 24,6
Borgensförbindelser ti ll  förmån för intresseföretag 2,4 2,5

19,6 27,1

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Not 28 Transaktioner med närstående  

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.  

Not 29 Specifikationer till rapport över kassaflöden  

 

  

Sammanställning över närståendetransaktioner

Försäljning av 
varor/ tjänster 
till närstående

Inköp av varor/ 
tjänster från 

närstående

 Övrigt 
(t ex ränta, 
utdelning)

Fordran på   
närstående  

per 31 
december

Skuld till  
närstående 

per 31 
december

Intresseföretag 2020 2,1 23,5 1,9 32,5 5,0
Intresseföretag 2019 5,8 30,1 8,8 35,3 6,7

Andra närstående 2020 0,5 21,6 – 0,3 3,7
Andra närstående 2019 0,5 22,4 0,7 0,3 1,8

Betalda räntor 
 MSEK 2020 2019

Erhållen ränta 3,3 3,3
Erlagd ränta -42,8 -39,5

-39,5 -36,2

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
 MSEK 2020 2019

Avskrivningar 131,4 130,2
Nedskrivningar 9,6 –
Resultatandelar i  intresseföretag -13,7 -1,8
Realisationsresultat vid försäl jning av materiella anläggningsti llgångar 1,1 -0,9
Effekter av förändring i valutakurser mm 3,0 0,8

131,4 128,3

Avstämning av skulder som uppkommer från finansieringsverksamheten

 MSEK

Check-
räknings-

kredit

Övriga 
räntebärande 

skulder

Utgående balans 2019-12-31 320,3 410,3
Kassaflöden -44,0 118,8
Utgående balans 2020-12-31 276,3 529,1
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Not 30 Viktiga uppskattningar och bedömningar  
Koncernledningen och styrelsen har diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende 
koncernens viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa 
principer och uppskattningar.  

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisnings- och värderingsprinciper  
Vissa viktiga redovisningsmässiga bedömningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens 
redovisnings- och värderingsprinciper beskrivs nedan.  

Uppskjutna skattefordringar  
Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att en 
beskattningsbar vinst kommer att vara tillgänglig mot vilken de avdragsgilla temporära 
differenserna kan användas. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder fastställs till de 
skattesatser som gäller för den period då tillgången realiseras eller skulden betalas utifrån 
skattesatser (och lagstiftning) som är antagna eller aviserade på balansdagen. Effekter från 
uppskjutna skattefordringar och skatteskulder som redovisas i övrigt totalresultat redovisas enligt 
samma princip. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion 
redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital  

Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt under sina uppskattade nyttjandeperioder till ett 
bedömt restvärde. Utrustning som kvarstår i produktion och generar framtida kassaflöden minst 
12 månader bedöms ha ett minsta värde av 10% på anskaffningsvärdet. Restvärden och bedömda 
nyttjandeperioder för materiella anläggningstillgångar omprövas vid varje balansdag. Om de 
avviker väsentligt från tidigare bedömningar justeras dessa i enlighet med den nya bedömningen.  

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar  
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och 
andra faktorer inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande 
förhållanden.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Uppskjutna skattefordringar  
Förändringar i skattelagstiftningen i Sverige och i andra länder där koncernen bedriver verksamhet 
kan förändra storleken på de skattefordringar som är redovisade. Dessutom kan tolkning av aktuell 
skattelagstiftning påverka den redovisade skattefordran. Bedömningar görs huruvida de 
uppskjutna skattefordringarna kommer att utnyttjas för avräkning mot framtida beskattningsbara 
vinster. Det verkliga resultatet kan avvika från dessa bedömningar, bland annat på grund av ändrat 
affärsklimat, ändrade skatteregler eller utfallet av skattedomstolars ännu ej slutförda granskning 
av avgivna deklarationer.  

Materiella anläggningstillgångar  
Svårigheten kan vara att bedöma om maskinen klarar av att leverera kassaflöde i minst 12 
månader. För LEAX har dock detta sällan varit ett problem.  

Not 31 Händelser efter balansdagen  
Utbrott av pandemier över världen, som den pågående Covid19-pandemin, kan leda till omfattande 
störningar av ekonomin i många länder och aktörer, inklusive LEAX viktigaste marknader och 
kunder och den ekonomiska aktiviteten kan påverkas negativt framöver. Pandemin har haft, och 
kan också fortsätta ha, en negativ effekt på efterfrågan på LEAX produkter och finansiella 
utveckling. Hur länge pandemin kommer att pågå och hur den kommer att utvecklas är okänt. Det 
går heller inte att förutse hur länge de krisåtgärder som införts i olika länder kommer att fortsätta 
eller vilka ytterligare åtgärder som kan komma att beslutas och vilken påverkan dessa kommer att 
ha på LEAX under 2021 och kommande år. 

LEAX utser ny VD och koncernchef, se pressmeddelande 2021-01-20 
20 januari kommunicerades att, Tony Nicol, tidigare Vice President Europe för Meritor, tillträder 
rollen som VD och koncernchef för LEAX Group AB den 26 januari 2021.  
Formell registrering av VD hos Bolagsverket pågår. I avvaktan på detta kvarstår Roger Berggren 
som registrerad VD och Lars Davidsson som styrelsens ordförande. 
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Not 32 Effekter av IFRS 16 Leasing  
Denna not är för att visa hur rapporterna över resultat, övrigt totalresultat samt finansiell ställning 
skulle ha sett ut utan effekterna från IFRS 16. Rapporterna i denna not består därmed av 
proformarapporter.  

Rapport över resultat, exklusive IFRS 16  

 

Rapport över övrigt totalresultat, exklusive IFRS 16  

 

MSEK 2020 2019

Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 462,9 1 739,7
Övriga rörelseintäkter 85,2 31,6
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i  arbete 2,5 -5,0
Aktiverat arbete för egen räkning 6,8 12,7
Råvaror och förnödenheter -732,8 -892,1
Övriga externa kostnader -309,6 -315,3
Kostnader för ersättningar ti ll  anstäl lda -401,2 -447,2
Av- och nedskrivningar av anläggningsti llgångar 1 -91,6 -89,8
Övriga rörelsekostnader -15,5 -18,4
Andel i intresseföretags resultat 13,7 1,8
Rörelseresultat 20,4 17,9– –
Finansnetto -72,6 -32,6– –
Resultat före skatt -52,2 -14,7– –
Skatt 14,5 1,7
Årets resultat från kvarvarande verksamheter -37,7 -13,0– –
Avvecklad verksamhet
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt – 2,0– –
Årets resultat -37,7 -11,0

MSEK 2020 2019

Årets resultat -37,7 -11,0– –
Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -36,4 0,9– –
Årets övrigt totalresultat -36,4 0,9– –
Årets totalresultat -74,0 -10,2

1 Med anläggningstillgångar menas immateriella och materiella anläggningstillgångar.

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Rapport över finansiell ställning, exklusive IFRS 16 

 

MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Immateriel la anläggningstil lgångar 21,8 21,8
Materiella anläggningsti llgångar 1 738,2 702,7
Andelar i  intresseföretag 37,9 24,9
Uppskjuten skattefordran 72,7 62,3
Långfristiga fordringar 16,9 16,3
Andra finansiel la anläggningstil lgångar 0,1 9,8

Summa anläggningstillgångar 887,8 837,8

Varulager 240,2 222,2
Kundfordringar 148,9 159,1
Skattefordringar 9,4 15,5
Övriga kortfristiga fordringar 40,1 14,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14,9 20,6
Kassa och bank 36,4 28,2

Summa omsättningstillgångar 489,9 460,3

Summa tillgångar 1 377,7 1 298,1

Eget kapital
Aktiekapital 25,2 25,2
Omräkningsreserv 15,3 23,5
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 124,9 190,6

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 165,4 239,3

Innehav utan bestämmande inflytande 6,5 6,6

Summa eget kapital 171,9 245,9

Skulder – –
Långfristiga räntebärande skulder 1 753,0 692,0
Övriga långfristiga skulder 28,0 2,7
Uppskjutna skatteskulder 14,7 16,1

Summa långfristiga skulder 795,8 710,8

Kortfristiga räntebärande skulder 1 52,5 38,7
Förskott från kunder 5,2 4,8
Leverantörsskulder 189,5 210,0
Skulder til l  intresseföretag – 0,7
Skatteskulder 4,1 2,6
Övriga kortfristiga skulder 91,6 18,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 67,1 66,2

Summa kortfristiga skulder 410,0 341,4

Summa skulder 1 205,8 1 052,2

Summa eget kapital och skulder 1 377,7 1 298,1

1 Inklusive leasade tillgångar och därtill hörande leasingskulder som tidigare kapitaliserades som finansiell leasing i enlighet med IAS 17.
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

  

  

MSEK Not 2020 2019

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,1
Övriga externa kostnader 0,0 -0,1
Övriga rörelsekostnader 2 -0,9 -0,1
Rörelseresultat 3 -0,9 0,0– –
Resultat från andelar i koncernföretag 4 -55,9 -23,1
Resultat från andelar i intresseföretag 5 0,7 8,0
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningsti llgångar 6 -9,6 –
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 21,3 23,3
Räntekostnader och l iknande resultatposter 8 -28,0 -26,1
Valutakursdifferenser finansiella poster -31,7 -3,1
Övriga finansiella kostnader -5,9 -3,2

-110,0 -24,2
Bokslutsdispositioner 9 – 19,1
Resultat före skatt -110,0 -5,1
Skatt 10 6,3 -2,2– –
Årets resultat -103,7 -7,2

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

  

  

MSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Andelar i  koncernföretag 11 288,7 333,4
Andelar i  intresseföretag 12 8,7 8,7
Långfristiga fordringar koncernföretag 13 409,9 399,9
Långfristiga fordringar intresseföretag 14 32,0 32,7
Uppskjuten skattefordran 10 9,3 0,6
Andra finansiella anläggningstil lgångar 15 0,0 9,6

Summa anläggningstillgångar 748,6 785,0

Kortfristiga fordringar koncernföretag 0,9 4,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,0 0,0

Summa kortfristiga fordringar 1,0 4,7
Kassa och bank 16 17,0 17,0

Summa omsättningstillgångar 17,9 21,7

Summa tillgångar 766,5 806,7

Eget kapital 17
Aktiekapital 25,2 25,2
Uppskrivningsfond 18,0 18,0
Balanserade vinstmedel 174,7 182,0
Årets resultat -103,7 -7,2

Summa eget kapital 114,3 217,9
Skulder 19

Långfristiga räntebärande skulder 18 615,4 552,6
Långfristiga skulder koncernföretag 20,6 33,9
Uppskjutna skatteskulder 10 2,3 –

Summa långfristiga skulder 638,3 586,5– –
Kortfristiga räntebärande skulder 2,4 –
Kortfristiga skulder koncernföretag 10,0 –
Skulder ti l l  intresseföretag – 0,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,5 1,6

Summa kortfristiga skulder 14,0 2,3

Summa skulder 652,2 588,7

Summa eget kapital och skulder 766,5 806,7
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR 
MODERBOLAGET 

 

  

MSEK Aktiekapital
Uppskrivnings-

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat
Totalt eget 

kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2019 1,0 – 181,8 24,4 207,2– – – – –
Årets totalresultat
Årets resultat – -7,2 -7,2
Årets totalresultat – -7,2 -7,2– –
Omföring till balanserat resultat 24,4 -24,4 –
Uppskrivning av aktier i dotterbolag 18,0 18,0
Fondemission 24,2 -24,2 –– – – – –
Utgående eget kapital 31 december 2019 25,2 18,0 182,0 -7,2 217,9

MSEK Aktiekapital
Uppskrivnings-

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat
Totalt eget 

kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2020 25,2 18,0 182,0 -7,2 217,9– – – – –
Årets totalresultat
Årets resultat – -103,7 -103,7
Årets totalresultat – -103,7 -103,7– – – – –
Omföring till balanserat resultat -7,2 7,2– – – – –
Utgående eget kapital 31 december 2020 25,2 18,0 174,7 -103,7 114,3

2020

2019

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET (INDIREKT METOD) 

 

MSEK Not 2020 2019

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -110,0 -24,2
Justering för poster som inte ingår i  kassaflödet 21 63,6 23,7
Betald inkomstskatt – –

-46,4 -0,5

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 0,0 0,0
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -0,1 -0,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -46,5 -0,7

Investeringsverksamheten
Förändringar av fordringar och skulder til l  koncernbolag -12,7 30,2
Förändringar av fordringar och skulder til l  intresseföretag 2,2 -20,7
Förvärv av finansiella ti l lgångar -10,0 -76,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -20,4 -67,1

Finansieringsverksamheten
Förändring checkräkningskredit -18,5 70,7
Upptagna lån 85,3 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 66,9 70,7

Kassaflöde för perioden 0,0 3,0
Likvida medel vid periodens början 17,0 14,0
Likvida medel vid periodens slut 17,0 17,0
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA  
Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper  
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges 
nedan.  

Moderbolagets redovisningsprinciper  
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av 
Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 
innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU 
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.  

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper  
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De 
nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.  

Klassificering och uppställningsformer  
För moderbolaget redovisas en resultaträkning och en rapport över resultat och övrigt totalresultat 
i det fall övrigt totalresultat avviker från årets resultat för moderbolaget. För koncernen redovisas 
en rapport över resultat och en rapport över övrigt totalresultat. Vidare används för moderbolaget 
benämningarna balansräkning respektive kassaflödesanalys för de rapporter som i koncernen har 
titlarna rapport över finansiell ställning respektive rapport över kassaflöden. Resultaträkning och 
balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan 
rapporten över resultat och övrigt totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och 
kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport 
över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets 
resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och kostnader, 
anläggningstillgångar samt eget kapital.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Dotterföretag och intresseföretag  
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas i moderbolaget 
enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det 
redovisade värdet för innehav i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag.  

Finansiella instrument och säkringsredovisning  
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om 
finansiella instrument i IFRS 9 i moderbolaget som juridisk person.  

I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell 
nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärdet 
för räntebärande instrument justeras för den periodiserade skillnaden mellan vad som 
ursprungligen betalades, efter avdrag för transaktionskostnader, och det belopp som betalas på 
förfallodagen (överkurs respektive underkurs).  

Finansiella garantier  
Moderbolagets finansiella garantiavtal består i främst av borgensförbindelser till förmån för 
dotterföretag. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta innehavaren av 
ett skuldinstrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte 
fullgör betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella garantiavtal 
tillämpar moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten lättnadsregel jämfört med 
reglerna i IFRS 9. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för 
dotterföretag och intresseföretag. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i 
balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera 
åtagandet.  

Skatter 
I moderbolaget redovisas i balansräkningen obeskattade reserver utan uppdelning på eget kapital 
och uppskjuten skatteskuld, till skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen görs i moderbolaget på 
motsvarande sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.  

Koncernbidrag  
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.  
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Not 2 Övriga rörelsekostnader  

 

Not 3 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar  
Moderbolaget har inte några anställda och inga löner eller liknande ersättningar har utbetalats 
under året.  

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag  

 

Not 5 Resultat från andelar i intresseföretag  

 

Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar  

 

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter  

 

 MSEK 2020 2019

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -0,9 -0,1
-0,9 -0,1

 MSEK 2020 2019

Realisationsresultat vid avyttring av dotterföretag -1,2 1,9
Nedskrivning andelar i LEAX Precision Machinery (WUXI) Co., LTD -4,1 -18,0
Nedskrivning andelar i LEAX Detmold GmbH -45,1 –
Nedskrivning andelar i LEAX do Brasi l Ltd -5,5 –
Nedskrivning andelar Gofer Holding AB i  samband med aktieägartil lskott – -11,0
Utdelning – 4,0

-55,9 -23,1

 MSEK 2020 2019

Utdelning 0,7 8,0
0,7 8,0

 MSEK 2020 2019

Nedskrivning av LEAX Arkivator Telecom AB -9,6 –
-9,6 –

 MSEK 2020 2019

Ränteintäkter, koncernföretag 18,3 21,4
Ränteintäkter, övriga 3,0 1,9

21,3 23,3

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter  

 

Not 9 Bokslutsdispositioner  

 

Not 10 Skatter  

 

 MSEK 2020 2019

Räntekostnader, koncernföretag -1,5 -1,2
Räntekostnader, övriga -26,5 -24,9

-28,0 -26,1

 MSEK 2020 2019

Erhållet koncernbidrag – 33,8
Lämnat koncernbidrag – -14,7

– 19,1

Redovisat i rapport över resultat för koncernen
 MSEK 2020 2019

Aktuell  skatt – –
Uppskjuten skatt 6,3 -2,2

6,3 -2,2

Avstämning av effektiv skatt
 MSEK 2020 2019

Resultat före skatt -110,0 -5,1

Skatt beräknad utifrån bolagsskatt i Sverige, 21,4% 23,5 1,1
Ej avdragsgil la kostnader -13,9 -6,2
Ej skattepliktiga intäkter – 3,0
Justeringar av tidigare perioder -0,6 –
Övrigt -2,7 0,0
Redovisad effektiv skatt 6,3 -2,2
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Not 11 Moderbolagets andelar i koncernföretag  

Andelarna i LEAX Russia har under året likviderats. Innehavet, före likvidationen, var 10 000 andelar 
samt 100,0% av röst- och kapitalandelen. 

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

2020 
MSEK

Balans per 
1 jan

Redovisat i 
årets resultat

Valutakurs-
effekt

Balans per 
31 dec

Underskottsavdrag 0,6 8,7 – 9,3
Totala uppskjutna skattefordringar 0,6 8,7 – 9,3
Andra periodiseringsposter – -2,3 – -2,3
Totala uppskjutna skatteskulder – -2,3 – -2,3
Totala uppskjutna skatter 0,6 6,3 – 7,0

2019 
MSEK

Balans per 
1 jan

Redovisat i 
årets resultat

Valutakurs-
effekt

Balans per 
31 dec

Underskottsavdrag 2,8 -2,2 – 0,6
Totala uppskjutna skattefordringar 2,8 -2,2 – 0,6
Totala uppskjutna skatter 2,8 -2,2 – 0,6

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 333,4 277,9
Tillskjutet kapital 3,5 9,7
Uppskrivning – 18,0
Lämnat aktieägarti l lskott 6,5 66,9
Nedskrivningar -54,7 -29,0
Försäljning av LEAX Tidaholm AB – -10,1
Likvidation av LEAX Russia 0,0 –
Redovisat värde 288,7 333,4

Koncernföretag, org.nr. och säte Antal andelar Röst- och 
MSEK kapitalandel % 2020-12-31 2019-12-31

LEAX Qual ity AB, 556456-2493, Köping 2 000 100,0 3,3 3,3
LEAX Mekaniska AB, 556235-8415, Köping 47 993 100,0 0,1 0,1
LEAX Components AB, 556683-5673, Köping 20 000 100,0 7,0 7,0
LEAX Falun AB, 556729-3559, Falun 5 000 100,0 23,4 23,4
SIA LEAX Baltix, 40003546996, Riga, Lettland 1 918 93,4 7,1 7,1
SIA LEAX Rezekne, 42403026575, Rezekne, Lettland 934 93,4 1,2 1,2
LEAX do Brasil Ltd, 14.073.441/0001, Curitiba, Brasilien 168 000 99,6 78,2 78,2
LEAX Russia, 7801588122, Ryssland – – – 0,0
LEAX Detmold GmbH, HRB7988, Detmold, Tyskland 1 100,0 121,5 165,5
Leax Precision Machinery (WUXI) Co., LTD, 91320214MA1W9F4Y10, Kina – 100,0 6,6 7,3
Gofer Holding AB, 556938-6955, Köping 50 000 100,0 40,4 40,4

LEAX Skaraborg AB, 556938-6922, Falköping
LEAX Hungary Zrt, 05-10-000128, Mezökövesd, Ungern
Kunshan LEAX Precision Industry Parts Co. Ltd., 9132058355713505XC, Kina

288,7 333,4

Redovisat värde

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Not 12 Moderbolagets andelar i intresseföretag  

 

Not 13 Fordringar hos koncernföretag  

 

Not 14 Fordringar hos intresseföretag  

 

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 8,7 8,7
Redovisat värde 8,7 8,7

Intresseföretag, org.nr. och säte Antal andelar Röst- och 
MSEK kapitalandel % 2020-12-31 2019-12-31

IndustriQompetens Västra Mälardalen AB, 556587-7759, Västerås 600 47% 2,6 2,6
Swedish Powertrain AB, 556804-8432, Köping 500 50% 0,9 0,9
Swedish Powertrain Techcenter AB, 556654-6775, Sibbhult 10 000 50% 5,2 5,2

8,7 8,7

Redovisat värde

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 399,9 432,0
Tillkommande fordringar 174,5 233,1
Reglerade fordringar -131,6 -265,1
Omräkningsdifferenser -32,9 –
Redovisat värde 409,9 399,9

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 32,7 –
Tillkommande fordringar 10,8 32,7
Reglerade fordringar -11,5 –
Redovisat värde 32,0 32,7
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Not 15 Andra finansiella anläggningstillgångar  

 

Not 16 Kassa och bank 

 

Not 17 Eget kapital  
Under 2019 gjordes en fondemission där 24 180 000 kr omfördes från fritt eget kapital till bundet 
eget kapital. Samtidigt gjordes en uppdelning av aktierna, en s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig 
aktie delades i femtio (50) aktier. Per den 31 december 2019 samt den 31 december 2020 
omfattade det registrerade aktiekapitalet 12 593 750 stamaktier (251 875) med kvotvärdet 
2 (4) kr. Innehavare av aktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och 
aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har 
samma rätt till bolagets kvarvarande nettotillgångar.  

Utdelning  
Styrelsen har efter balansdagen föreslagit att utdelningen för 2020 blir noll kronor. Utdelningen blir 
föremål för fastställelse på årsstämman den 7 maj 2021. Utdelning för 2019 fastställdes till noll 
kronor per stamaktie på årsstämman den 23 juni 2020.  

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 9,6 9,6

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början – –
Årets nedskrivningar -9,6 –
Vid årets slut -9,6 –
Redovisat värde 0,0 9,6

Specifikation av moderbolagets andra finansiella anläggningstillgångar

Ägarintresse i övriga bolag, företag, org.nr. och säte Röst- och 
MSEK kapitalandel % 2020-12-31 2019-12-31

LEAX Arkivator Telecom AB, 556938-6930, Göteborg 10% 0,0 9,6
0,0 9,6

Redovisat värde

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Kassa och bankti l lgodohavanden 0,0 0,1
Kortfristiga placeringar i form av egna obligationer 16,9 16,9

17,0 17,0

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Not 18 Skulder till kreditinstitut  

 

Not 19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

 

Not 20 Disposition av företagets vinst eller förlust  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,  
71 081 967 kronor, disponeras enligt följande:  

Belopp i SEK  

Balanseras i ny räkning  71 081 967 

Summa kronor  71 081 967 

Not 21 Specifikation till kassaflödesanalys  

 

 MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Långfristiga skulder
Banklån 79,9 –
Checkräkningskredit 236,1 256,3
Obligationslån 299,3 296,3

615,4 552,6

 MSEK 2020 2019
Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser ti ll  förmån för koncernföretag 136,0 113,9
Borgensförbindelser ti ll  förmån för intresseföretag 2,4 2,5

138,4 116,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
 MSEK 2020 2019

Nedskrivningar av andelar i koncernföretag 54,7 29,0
Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag 9,6 –
Realisationsresultat vid försäl jning av dotterföretag – -1,9
Resultatandelar i  intresseföretag -0,7 -8,0
Effekter av förändring i valutakurser mm – 3,1
Övrigt – 1,5

63,6 23,7
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Not 22 Viktiga uppskattningar och bedömningar  
Företagsledningen och styrelsen har diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende 
bolagets viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer 
och uppskattningar.  

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper  

Värdering av dotterbolagsaktier  
Värdet av dotterbolagsaktier bokförs till anskaffningsvärde samt om försvarbart eventuella 
aktieägartillskott. Årligen sker en prövning av värdet som tar hänsyn till nuvärdet av framtida 
bedömda kassaflöden för att utvärdera om ett eventuellt nedskrivningsbehov finns. 
Återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter har bedömts utifrån uppskattat 
nyttjandevärde. Beräkningen av nyttjandevärdet grundar sig på de uppskattade framtida 
kassaflödena med användning av femårs-planer, som uppdateras årligen och som har godkänts av 
styrelsen. Dessa planer grundar sig på affärsområdenas strategier och en analys av de nuvarande 
och förutsedda affärsförutsättningarna, samt den påverkan dessa väntas ha på den marknad där 
affärsområdet bedriver verksamhet. Prognosen utgör grunden för hur beloppen i de väsentliga 
antagandena fastställs. De mest väsentliga antagandena vid fastställandet av nyttjandevärdet 
omfattar förväntad efterfrågan, tillväxttakt, rörelsemarginal, rörelsekapitalbehov, framtida 
investeringsbehov samt diskonteringsränta. Den faktor som använts för att beräkna tillväxten i 
terminalperioderna från år fem är 2%. Diskonteringsräntan består av viktad genomsnittlig 
kapitalkostnad för lånat kapital samt eget kapital, och beräknades uppgå till 8,7% (8,9) efter skatt. 
Dessa antaganden gäller för samtliga kassagenererande enheter. Känslighetsanalyser har gjorts 
för de specifika risker som är relaterade till respektive kassagenererande enhet. 

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar  
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och 
andra faktorer inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande 
förhållanden.  

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Not 23 Händelser efter balansdagen  
Utbrott av pandemier över världen, som den pågående Covid19-pandemin, kan leda till omfattande 
störningar av ekonomin i många länder och aktörer, inklusive LEAX viktigaste marknader och 
kunder och den ekonomiska aktiviteten kan påverkas negativt framöver. Pandemin har haft, och 
kan också fortsätta ha, en negativ effekt på efterfrågan på LEAX produkter och finansiella 
utveckling. Hur länge pandemin kommer att pågå och hur den kommer att utvecklas är okänt. Det 
går heller inte att förutse hur länge de krisåtgärder som införts i olika länder kommer att fortsätta 
eller vilka ytterligare åtgärder som kan komma att beslutas och vilken påverkan dessa kommer att 
ha på LEAX under 2021 och kommande år. 

LEAX utser ny VD och koncernchef, se pressmeddelande 2021-01-20 
20 januari kommunicerades att, Tony Nicol, tidigare Vice President Europe för Meritor, tillträder 
rollen som VD och koncernchef för LEAX Group AB den 26 januari 2021. 

Formell registrering av VD hos Bolagsverket pågår. I avvaktan på detta kvarstår Roger Berggren 
som registrerad VD och Lars Davidsson som styrelsens ordförande. 
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STYRELSENS INTYGANDE 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de 
internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. 
Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen 
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför. Årsredovisningen och koncernredovisningen har, 
som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 7 april 
2021. Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning 
och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 7 
maj 2021.  

Köping, den 7 april 2021  

Roger Berggren 
Verkställande direktör 

Lars Davidsson 
Styrelseordförande 

Jonas Lundgren 

Bent Wessel-Aas Dana Dobrin Lars Wrebo 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i LEAX Group AB (publ.) 
Org.nr. 556658-4479 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för LEAX Group AB (publ.) för år 2020 med 
undantag för bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten på 
sidorna 28-35 respektive 36-43. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 14-106 i detta dokument. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2020 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar 
inte bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten på sidorna  
28-35 respektive 36-43. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den 
kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets 
revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens (537/2014/EU) 
artikel 11. 

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. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap 
och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i 
revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits 
det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag 
eller dess kontrollerade företag inom EU. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Särskilt betydelsefulla områden 
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som 
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den 
aktuella perioden, och innefattar bland annat de viktigaste bedömda 
riskerna för väsentliga felaktigheter. Dessa områden behandlades inom 
ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör 
inga separata uttalanden om dessa områden. 

Intäktsredovisning för försäljning av varor 
Intäkterna för koncernens försäljning av varor redovisas när 
prestationsåtagandet är uppfyllt vilket är vid leverans då kontrollen av 
varorna övergår till kunden. Vi har bedömt att intäktsredovisningen av 
varuförsäljningen är ett särskilt betydelsefullt område för vår revision 
då transaktionsvolymen är hög samt fördelat på olika koncernbolag 
och geografiska marknader. Information om intäktsredovisningen 
återfinns i redovisningsprinciper samt i not 2. 
Vår revision har omfattat följande granskningsåtgärder men inte varit 
begränsad till granskning av: 

• den interna kontrollen för att intäktsredovisning av
varuleveranser sker i rätt tid och med rätt belopp och är i
överenstämmelse med IFRS.

• ett urval av intäktsredovisning för enskilda varuleveranser och av
de efterföljande inbetalningarna från kunder.

• att intäktsredovisningen är fullständig gentemot godkända
varuleveranser genom dataanalys

• bruttomarginaler genom analytisk granskning
• värderingen av koncernens kundfordringar för dessa intäkter per

bokslutsdagen.

Finansiella och materiella anläggningstillgångar 

Moderbolagets andelar i och fordringar hos koncernföretag 
Aktier i dotterbolag och koncernfordringar på dessa uppgår till 289 
Mkr respektive 410 Mkr. Vi har i vår revision bedömt värderingen av 
dotterbolagsaktierna och koncernfordringarna som ett särskilt 
betydelsefullt område i moderbolagets redovisning då balansposterna 
uppgår till väsentliga belopp och värderingen är beroende av 
ledningens bedömningar av dotterbolagens framtida utveckling. 
Information om aktier i dotterbolag och koncernfordringar finns i 
redovisningsprinciper samt i not 11 & 13. 

Koncernens anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgår till 760 Mkr. 
Vi har i vår revision bedömt värderingen av anläggningstillgångarna 
som ett särskilt betydelsefullt område då balansposten uppgår till 
väsentliga belopp och där nybyggnation av tekniska anläggningar 
pågår. Värderingen är även beroende av ledningens bedömningar av 
avkastningen på dessa tillgångar. Information om koncernens 
anläggningstillgångar finns i redovisningsprinciper samt i not 11, 12 & 
30. 

Koncernens uppskjutna skattefordringar 
Uppskjutna skattefordringar uppgår till 73 Mkr. Vi har i vår revision 
bedömt värderingen av den uppskjutna skattefordran som ett särskilt 
betydelsefullt område då värdet är beroende av företagsledningens 
bedömning av att positiva resultat genereras i framtiden då 
koncernens skattemässiga underskott kan utnyttjas. Information om 
uppskjutna skattefordringar finns i redovisningsprinciper samt i not 9 
& 30. 
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Vår revision 
Vår revision av dessa poster har omfattat följande granskningsåtgärder 
men inte varit begränsad till granskning av: 
•  koncernens nedskrivningsprövningsmodell med hjälp av 
värderingsspecialist. 
•  ledningens antaganden vad gäller prognosticerade kassaflöden, 
tillväxttakt, diskonteringsränta samt känslighetsanalyser. 
•  granskning av att de tillämpade redovisningsprinciperna är i 
överenstämmelse med IFRS. 
 

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen, och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1 – 13. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för denna andra information. 
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 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 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 och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. 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. 
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. 
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar 
och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella 
rapportering. 

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 revisionsberättelse 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 
koncernredovisningen. 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_do
k/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 
 

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 LEAX Group AB (publ) för år 2020 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 bolagets 
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. 

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. 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_do
k/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 
 

Revisorns granskning av 
bolagsstyrningsrapporten 
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 28-35 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. Vår granskning har skett enligt FARs 
rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av 
bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av 
bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
tillräcklig grund för våra uttalanden. 
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 
6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 
kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse 
med årsredovisningslagen. 

Revisorns yttrande avseende 
hållbarhetsrapporten 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 
36-43 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 
En hållbarhetsrapport har upprättats.  
 
Grant Thornton Sweden AB, Box 7623, 103 94 Stockholm utsågs 
till LEAX Group AB (publ.) revisor av bolagsstämman 
den 23 juni 2020 och har varit bolagets revisor sedan den 8 maj 2018. 
 
Stockholm den 7 april 2021 
Grant Thornton Sweden AB 
 
 
 
Joakim Söderin  Jimmy Nybom 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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