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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncern

LEAX har under 2011 upplevt ett mycket bra år och marknaderna där LEAX verkar har utvecklats på
. ett positivt sett. Den kommersiella fordons industri n som är LEAX största marknadssegment

utveck!ades starkt under de första tre kvartalen för att sedan avmättas under det sista kvartalet 2011.
Gruv och aniäggningsindustrin har utvecklats väl under hela året ti!! stor del drivet av ökade
råvarupriser. Allmän industri har även den utveckiats väl även om det finns stora skillnader melian
olika geografiska områden på den globala marknaden.

LEAX har stärkt sin marknadsposifion genom fortsatta förbättringar inom kvaiitets, leveranssäkerhet
och produktivitetsområdet. Investeringar horn värmebehandiing, avancerad maskinbearbetning och
ökad automation gör att LEAX positionerar sig som en av de ledande ieverantörsföretagen i Europa
inom utvaida segment.

Såväl kassaflöde, resuitat- och balansräkning har stärkts under året och därför kommer LEAX
utvecklas i enlighet med den vision som fastställts av koncemstyrelsen.

Koncernen består av ett holdingbotag (moderbolaget) och sju röre l sed rivande boiag som under
självständiga former utvecklar och driver verksamheten. Samarbete förekommer i hög utsträckning för
att realisera synergier mellan bolagen.

För koncernens verksamhetsår 2011 blev nettoomsättningen 870 MSEK, att jämföra med 749 MSEK
2010.

Nya verksamheter och utökade ägarandelar.
Under året har verksamheten i Brasilien startats genom dotterbolaget LEAX do Brasi!. LEAX har även
förvärrat ELB vår tidigare agent på den brasihanska marknaden.

LEAX ägande i snfressebolaget industriQompetens ökade under året från 15 % til! 47 %.

Moderföretag
Moderbolaget bedriver ingen verksamhet utan äger enbart aktier i koncernens bolag.

Ekonomisk översikt
Koncernens resultat efter finansieila poster för år 2011 uppgår till 86,7 MSEK (97,8 MSEK). Exklusive
jämförelsestörande poster under 2010 (försäijningen av GenerPro) ser vi en kiar förbättring som kan
härledas till generell marknads återhämtning och fortsatt effektivisering av befintliga verksamheter.

Under året har koncernen ökat investeringstakten såvä! i Sverige som i de utländska bolagen. Totalt
uppgår investeringarna J materiella aniäggningstillgångar till 46,4 MSEK (27,0 MSEK). De huvudsakliga
investeringarna var kapacitets investeringar och satsningar på ny värmebehandling.

Koncern
(MSEK) 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Omsättning 570 7^ 425 F05Ö 707
Resultat e fin poster 86,7 97,8 -19,6 3 32,7
Soliditet 38,9% 35,0% 21,9% 14,6% 16,6%

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Den kraftiga marknadsförbättringen som sågs under de tre första Kvartalen mattades av under årets
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slut. Att bedöma marknadsutvecklingen för 2012 är i dagsläget svårt. LEAX är dock väl förberedda att
möta såvä! uppgångar som nedgångar i efterfrågan från befintliga och nya kunder.

Koncernens fortsatta avsikt är att långsiktigt växa och att stärka den globala närvaron genom förvärv
e!!er uppstartande av nya verksamheter. Ambitionen är att även växa genom att ta marknadsandelar
på befintliga och nya marknader.

JVIiljöinformation
Koncernen arbetar kontinuerligt med att utveckla ingående huvud- och stödprocesser med ambitionen
att minimera vår miljöpåverkan. Beroendet av tillstånds- eller anmäSningspiiktiga verksamheter är stort.
Samtliga verksamheter inom LEAX Gruppen utom LEAX Quality AB, LEAX Balfix och LEAX Rezekne
är tillstånds- eller anmälningspiiktiga:

- LEAX Mekaniska AB, Nya Hamnvägen och Giasgatan är ti!!ståndspiiktiga enligt verksam hetskoderna
34.70 och 90.380. Anläggningarna beviljades 2008-06-24 ett gemensamt tiiistånd tsii produktion av
mekaniska detaljer med en förbrukning av 25 000 ton stål och 1: 000 ton andra metaller. Bolaget får
med indunstare behandla fariigt avfall som uppkommit i egna anläggningar.
"LEAX Falun AB beviljades tiiistånd enligt miljöbaiken 2009-03-03 för att på fastigheten Främby 1:56 i
Fafu kommun: Producera mekaniska detaljer där den totala tankvoiymen för skän/ätskor, processoljor
och hydrauiofjor är maximalt 50 m3. Prövningsgrunder har varit: 34.70, 90.380 och 28.70. Produktionen
under 2011 har utgjorts av kompletta kardanaxlar samt drivaxiar, navreduktionsenheter,
ändmedbringare, hJuSmedbringare, diffhus och andra komponenter och deisystem tiii fordonsindustrin,
Under 2011 har utsläppen av lösningsmede! från det nya kardanmåleriet 689 kg jämfört med gamla
kardanmåleriet där utsiäppen iåg på ca 13000 kg/år

Verksamheternas huvudsakliga miljöpåverkan är:

Nya Hamnvägen, Köping
Avfall (meta!!spånor, skrot, otjehaltiga vätskor)
Markpåverkan: ingen

Giasgatan, Köping
Buller (kan störa omgivningen
Avfall (metalispånor, skrot, oljehaltiga vätskor)
Markpåverkan: ingen

Pinki och Rezekne, Lettland
Avfall (metatlspånor, skrot, oijehaltiga vätskor)

Främbyvägen 30 , Falun
Luft (transporter till och från anläggningen, tösningsmede! från kardanaxeimåleriet)
Bulier (begränsat i samband med iastning och iossning)
Avta!! (metallspånor, skrot, oljehaitiga vätskor)

Samtliga anläggningar förbrukar också energi och råvaror, huvudsakligen meta!!. Några
myndighetsförelägganden enligt miijöbalken föreligger ej.
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Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föresiår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 53 732 453 disponeras enligt följande:

Belopp i SEK
ötäelning7[25T875"H9] 29973125
Balanseras i ny räkning 23 759 328

Summa 53 732 453

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas flil efterföljande resuifat- och l,,1

balansräkningar med tiilhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2011-01-01- 2010-01-01

2011-12-31 2010-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 865 933 737 340

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning "926 2807

Aktiverat arbete för egen räkning 400 331

Övriga rörelseintäkter 2 4662 8783

870 069 749 261

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 3 -492 751 -414859
Övriga externa kostnader 4 -68135 "66 507
Personalkostnader 5 -1:69 599 -154368
Avskrivningar av materieSia aniäggningstiiEgångar 6 -37 338 -35 747
övriga röreisekostnader 7 -2904 -1 982
RealJsationsresuitat vid försäljning dotterföretag 28952

Rörelseresultat 99342 104750

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som
äranläggningstiligångar 8 -6381
Ränteintäkter och iiknande resultatposter 1 123 165
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -7351 -7127

Resultat efter finansiella poster 86733 97788

Resultat före skatt 86733 97788

Skatt på årets resultat 12 -18 078 -19003
Minoritetens andel i årets resultat -1 730 -1 715

Årets resultat 66925 77070
fr

/'
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstilfgångar
Nediagda kostnader på annans fastighet 13 251 274

Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 292 027 283 276
nventarier, verktyg och instaiiationer 15 5733 3608

Pågående nyanläggning och förskott
avseende materiella aniäggnsngstillgångar 1 096

299 W7 287158

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 17 2680

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 22941 24301
Andra långfristiga fordringar 319 1 274

25940 25575

Summa anläggningstillgångar 325 047 312733

Ornsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 40433 35845
Varor under tiiiverkning 13593 17853
Färdiga varor och handelsvaror 23448 21 553
Pågående arbeten för annans räkning 2 108 669

79582 75920

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 105025 103 560
Övriga fordringar 15970 4286
Förutbetaida kostnader och uppiupna intäkter 19 7312 4697

128 307 112543

Kassa och bank 15658 13936

Summa omsättningstiUgångar 223 547 202 399

SUMMA TILLGÅNGAR 548 594 515132

/̂"
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Balansräkning" koncernen
Belopp i KSEK Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

Aktiekapita 1 008 1 008
Bundna reserver 48366 45983
Fria resen/er 96379 56404
Årets resultat 66925 77070

Summa eget kapital 212 678 180465

Minoritetsintressen 3611 2345
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 24 34773 30002

34773 30002

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 22,25T 77861 80822
Övriga skulder till kreditinstitut 21,25 44721 52904
Övriga långfristiga skulder 1 096

123678 133726

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 32257 40239
Leverantörsskdder 91 540 79907
Skatteskuider 11 952 1 563
övriga kortfristiga skulder 7974 18454
Uppiupna kostnader och förutbetaida intäkter 23 30 131 28431

173854 168 594

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 548 594 515132

ĥ
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser" koncernen

Belopp i KSEK 2011-12-31 2010-12-31

^fa1fää~så1<erfTeter för egna skulder och avsättningar
Företagsi nteckn ingår 129017 126 301
Tillgångar med äganderättsförbehå 71 151 75242

Summa 200 168 201 543

Övriga ställda panter och säkerheter
Andra iångfhstiga värdepappersinnehav 700

Summa 700«

Ansvarsförbindelser

Penslonsförpiiktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar 700

Summa 700
t
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Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i KSEK 2011-12-31 2010-12-31

Den löpande vérRsamTietén
Resultat efter finansie!!a poster 86733 97788
Justeringar för poster som inte ingår i kassafiödet, m m 41 076 13664

127 809 111 452
Betald skatt -3128 -1 698

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 124 681 109 754

förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -3662 -13050
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -15764 "61 631
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskuider 2853 65082

Kassaflöde från den löpande verksamheten 108 108 100155

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -5202
Avyttring av dotterföretag 17995
Fön/ärv av intresseföretag -2439

Förvärv av materiella anläggningstiilångar -46 436 -27176
Avyttring av materieiia anläggningstiNångar 12242
Förvärv av finansiella aniäggningstiiigångar -5000 "1 214
Avyttring av finansiella anläggningstiiigångar 693

Kassaflöde från investeringsverksamheten 58384 1 847*

Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder 18030 -88 387

Utbetald utdelning -29 972 -1 008

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -48 002 -89 395

Arets kassaflöde 1 722 12607
Likvida medel vid årets början 13936 1329

Likvida medel vid årets slut 15658 13936
L

/
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys " koncern

Belopp i KSEK 2011-12-31 2010-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 1 123 165

ErSagd ränta -7351 -7127

Justering för poster som inte ingår f kassaflödet m m
Av och nedskrivningar av tillgångar 37338 35747

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 6381
Oreaiiserade valutakursdfferenser -1 062 6919
Rearesultat -1 581 -29 002

41 076 13664 /

/
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2011-01-01- 2010-01-01-

2011-12-31 2010-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoom sättning
Övriga rörelseintäkfer

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -36 -278
Övriga rörelsekostnader -12 -1219

Rörelseresultat "48 -1 497

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 9 23221 36290
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstiifgångar 8 -6381
Ränteintäkter och liknande res u itat poster 6070 3183
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -3167 "2214

Resultat efter finansiella poster 19695 35762

Boksiutsdispositioner 11 -714

Resultat före skatt 18981 35762

Skatt på årets resultat 12 "939 512

Arets resultat 18042 36274

.w^.
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar l koncernföretag 16 27213 20771

Fordringar hos koncernföretag 14677 11 344

Andelar i intresseföretag 17 2680
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 21 916 23 156
Andra iångfristiga fordringar 1 240

66486 56511

Summa anläggningstillgångar 66486 56511

o

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kun dford ringar 231
Fordringar hos koncernföretag 55200 76795
Skattefordringar 6
Övriga fordringar 13999 19
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 372

69571 77051

Kassa och bank 10098

Summa omsattningstillgångar 69571 87149

SUMMA TILLGÅNGAR 136057 143660

l ^
\
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

Bundet eget kapital
Akfiekapitai (251 875 aktier) 1 008 1 008
Reservfond 2011 2011

3019 3019

Fritt eget kapital
Överkursfond 684
Baianserad vinst eiter förlust 35691 28707
Arets resultat 18042 36274

53733 65665

Summa eget kapital 56752 68684

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 714

714

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 22 77861 74850

77861 74850

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 97
Skatteskulder 563
övriga kortfristiga skulder 104
Upplupna kostnader och förutbetaida intäkter 23 63 29

730 126

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 136057 143660

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser- moderföretaget

Ansvarsförbindelser Inga Inga 1^7

.)
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Kassaflödesanalys . moderföretag

Belopp i KSEK 2011-12-31 2010-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 19695 35762

Justeringar för poster som inte ingår i kassafiödet, m m 6381 -36 290

26076 -528
Betald skatt -370

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 25706 -528

förändringar av rörelsekapita

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Öknfng(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 091 -74 037

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskufder 41 109

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26838 -74 456

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -6443

Avyttring av dotterföretag 20615
Förvärv av materiella aniäggningstiitångar 849

Förvärv av finansiella aniäggningstillgångar -3532 -1 281

Avyttring av finansiella aniäggmngstillgångar 100816

KassaffÖde från investeringsverksamheten -9975 120 999

Finansieringsverksamheten
Upptagna Sån 3011

Amortering av låneskulder "35 437

Utbetald utdelning "29 972 -1008

Kassaflöde från finansleringsverksamheten -26 961 -36 445

Årets kassaflöde 10098 10098

Likvida medel vid årets början 10098

Likvida medei vid årets slut 10098
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Tilläggsupplysningartill kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp i KSEK 2011-12-31 2010-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhåfien ränta 6070 3183

Eriagd ränta -3167 -2214

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag -36 290

Nedskrivning finansiella tillgångar 6381

6381 -36 290
^
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd, förutom redovisning av ieasing, där Redovisnings rådets rekommendation nr 6:99 har
tiiiämpats.

Värderingsprinciper m m
Tiilgångar, avsättningar och skulder har värderats ti!! anskaffningsvärden om Inget annat anges nedan.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tiUgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig
information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaher
koncern e n/fö reta get och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförtitligt sätt.

Avskrivningsprinciper för materieHa anläggningstillgångar
Materiella aniäggningstiiigångar redovisas ti!! anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter
för förbättringar av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde.
Utgifter för reperation och underhåli redovisas som kostnader. Materiella anläggmngstiilgångar skrivs
av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp
fastställts, beaktas i förekommande fal:l tiUgångens restvärde.

Under 2009 omprövades den under tidigare år tiiiämpade beräkningsmetoden för avskrivning av
maskiner och andra tekniska anläggningar. En individuell prövning har skett beträffande de tiiigångar
där bokfört värde väsentligt understiger det bedömda verkliga värdet. Uppskrivning har skett av dessa
tillgångar och denna uppskrivning redovisas mot en uppskrivningsfond i eget kapital med beaktande av
uppskjuten skatteskuld. Avskrivning av dessa tillgångar sker från och med 2009 utifrån en bedömd
ekonomssk livslängd om10 år och med beaktande av ett restvärde om 10 %. Därtill har
avskrivningar under 2009 reducerats med hänsyn till att faktiskt kapacitets utnyttja n d e
väsentligt understeg normalt kapacitets utnyttjande. Fu!l avskrivning har gjorts sedan Juni 2010 då
kapacitefsutnyttjandet återgått till normal nivå.

Linjär avskrivningsmetod används för samtiiga typer av materielia tillgångar. Följande avskrivningstider
tillämpas:
Nedlagda kostnader på annans fastighet: 20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar: 10-15 år
inventarier, verktyg och installationer: 3-5 år

Skilinaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de
enskilda företagen som ackumuierade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas infiyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skuider i utiändsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.

p
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Varulager
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens a!Emänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta
av anskaffningsvärdet eniigt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har
inkuransrisk beaktats, l egentiiiverkade halv- och heifabrikat består anskaffningsvärdet av direkta
tilfverkningskostnader och skä!lg andel av indirekta kostnader. Vid värdering har hänsyn tagits till
normalt kapacitetsutnyttjande.

Ersättningar till anställda
Svenska dotterföretag
Avgiftsbaserade pensioner:
Bolagets förpfikteiser för varje period utgörs av de beiopp som boiaget ska bidra med för den akfueila
perioden. Föijaktligen krävs det inga aktuarieSla antaganden för att beräkna förpiikteisen elier
Kostnaden och det finns inga möjligheter fiil några aktuariella vinster eller föriuster. Förpliktelsen
beräknas utan diskontering, utom i de fal! de inte i sin helhet förfa!!er til:l betalning inom tolv månader
efter utgången av den period under vilken de anstäiida utför de relaterade tjänsterna.

Utländska koncernföretg
Koncernens utländska dotterboiag tiiiämpar l respektive land allmänt accepterade principer för
pensionsredovisning. Sålunda beräknade kostnader och avsättningar har utan vidare omräkning
intagits i koncernredovisningen och belastat rörelseresultatet. Överreserveringen/underreserveringen
för pensionsändamåi belastar inte nettoresuitatet då motsvarande avsättning/uppläsning redovisas
bland bolagets bokslutsdispositioner. Ränta på kapitalvärdet redovisas bland finansiella kostnader.

Skatt

Företaget och koncernen tillämpar BFNAR 2001:1 inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt
och uppskjuten skatt.

Skatter redovisas i resuitaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget
kapita! varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt)
är skatt som skall betalas eller erhå!las avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt
hänförlig ti!l tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med
utgångspunkt i temporära skilinader mellan redovisade och skatte ma ss i ga värden på tiiigångar och
skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är besiutade eller aviserade per
balansdagen. Temporära skiilnader beaktas ej i koncernmässig goodwi!! och inte heiier i skillnader
hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig
framtid, l juridisk person redovisas obeskattade reserver inkiusive uppskjuten skatteskuid.
koncernredovisningen de!as däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuid och eget
kapital.

Uppskjutna skatteford ringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas
endast i den mån det är sannoiikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Redovisning av intäkter
intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 intäkter.

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits e!ler kommer att erhåiias.
Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabeiopp) om bolaget får ersättningen E
ikvida mede! direkt vid leverans. Avdrag görs för iämnade rabatter. inkomsten från bolagets försäljning

av varor redovisas som intäkt när följande viiikor är uppfyilda; de väsentliga risker och förmåner som är
förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang l
den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts,
inkomsten kan beräknas på ett tiilförlitiigt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget
ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som
förväntas uppkomma till föEjd av transaktionen kan beräknas på ett tillföriitligf sätt.

Ränta och utdeining redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska
fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförhtligt sätt,

^
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Ränteintäkten redovisas med titiämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i
fråga. UtdeSningsintäkt redovisas när aktieägarens rätt att fe utdelning bedöms som säker.

Koncernen redovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning eniigt alternativregeln. Det innebär att
intäkten redovisas i den takt som utförda tjänster faktureras och utgifterna redovisas som kostnad när
de uppkommer. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas inte upp som en tillgång i
balansräkningen.

Leasing - leasetagare
Redovisnmgsrådets rekommendation RR 6:99 tillämpas. Leasing klassificeras i koncernreöovisningen
antingen som finansieil eiier operationell ieasing, Finansieli leasing föreligger då de ekonomiska
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentiigt är överförda till
teasetagaren, om så ej är fältet är det fråga om operationell leasing,

Tillgångar som förhyrs enligt finansiella teasingavtal har redovisats som tillgång i koncernens
balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga
skulder. Dessa tiUgångar avskrivs enligt p!an medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och
amortering av skuiderna.

OperationeEI ieasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från
nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som teasingavgift under året.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådefs rekommendation RR1:00.

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
e!!er på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen.
Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv
av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar
dotterföretagets tiiigångar och övertar dess skulder Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i
koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, sdentifierbara tillgångar och
skulder liksom eventuell uppkommen goodwjil elier negativ goodwill.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncemintema fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed
sammanhängande oreaiiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster uppkomna från
transaktioner med intresseföretag elimineras til! den del koncernen äger andelar i företaget.
Orealsserade vinster uppkomna till föijd av transaktioner med intresseföretag e!imineras mot "Andeiar i
intresseförefag". Oreatiserade förluster elimineras på samma sätt som oreaiiserade vinster såvida det
inte föreligger ett nedskrivningsbehov.

Av moderbolagets totaia inköp och försäljning mätt i kronor avser O % av inköpen och O % av
försäljningen andra företag inom he!a den företagsgrupp som boiaget tillhör.

Omräkning av utländska dotterföretag eller andra utlandsverksamheter
Vaiutaomräkning sker i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Dagskursmetoden
tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i självständiga utlandsverksam heter.
Med moderföretaget integrerade verksamheter omräknas enligt den monetära metoden. Självständiga
utlandsverksamheter i höginftationsländer infiationsjusteras och omräknas därefter enligt
dagskursmetoden.

Dagskursmetoden innebär att samtliga tiligångar, avsättningar och skulder omräknas ti!i balansdagens
kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas ti!l genomsnittskurs. Uppkomna

Lkursdifferenser förs direkt Iii! eget kapital.

§
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Koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartiiiskott i enlighet med uttalandet från Rådet för
finansiell rapportering, RFR 2.

Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Det innebär att koncernbidrag som Jämnats
syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag
för dess aktuella skatteeffekt.
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Noter

Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren
Gruppens huvudsakliga indeiningsgrund och riskspridning är relaterad ti!l de olika jifridsska enheterna.

2011-01-01 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

Koncern
Mekanisk bearbetning
- LEAX Mekaniska/LEAX Baitix/LEAX Rezekne/LEAX Falun 957 499 775 737
Generatorproduktion, GenerPro AB 54362
Konsulttjänster, LEAX Quaiity AB, LEAX Group AB 33183 29560
Försäljning & uthyrning av maskiner, LEAX Components 1 742

Koncernintern omsättning -126491 -122319

865 933 737 340

_»

Not 2 Övriga rörelseintäkter
2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

Koncern

Kursvinster på fordringar/skulder av röreisekaraktär 818 2843
Försäljning maskiner 2336
Övrigt 1 508 5940

Summa 4662 8783

Not 3 Råvaror och förnödenheter
Handeisvaror (köpta hdfabrikat) utgör en mycket liten del av företagets omsättning. Av detta ska! i
kombination med att kostnaden för dessa inköp inte kan särskiljas ur företagets redovisning, redovisas
dessa kostnader sammanslaget med råvaror och förnödenheter.

Not 4 Arvode och kostnadsersättning til! revisorer
2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

PWC/KPMG

Revisionsuppdraget 235 252

Revisionsuppdrag utöver revions uppdraget 90 91

Summa 325 343

SIA Potapovica un Andersone
Revisionsuppdraget 60 45
Revisionsuppdrag utöver revions uppdrag et
Summa 60 45

.y
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Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 Varav män 2010-12-31 Varav män

Dotterföretag
Sverige 261 226 263 229
Lettland 215 136 131 11:1

Totalt dotterföretag 476 362 394 340

Koncernen totalt 476 362 394 340

Könsfördelning i företagsledningen
2011-12-31 2010-12-31

Andel Ande!
kvinnor i % kvinnor i %

MöäerFo retag
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Koncern

Styre! sen
Övriga ledande befattningshavare 20 20

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

Moderfö retag
Styrelse och VD
Summa

(varav pensionskostnader)

Dotterföretag
Styrelse och VD 4449 4228

Övriga anställda 119794 108586

Summa 124243 112814
Sociala kostnader 41 808 36327

varav pensionskostnader) 1) 6028 4631

1) Av koncernens pensionskostnader avser 521 KSEK (fg år 519 KSEK) gruppen styrelse och VD.

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter
m fl och övriga anställda

2011-01-01- 2011-01-01- 2010-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2010-12-31

Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Dotterföretag
Sverige 4186 102076 41:32 94597

Lettiand 263 17718 96 13989

Dotterföretag totalt 4449 119794 4228 108586

j>
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(varav tantiem o.d.

Koncernen totalt 4449 119794 4228 108 586
varav tantiem o.d.)

Not 6 Avskrivningar av materiella
a

anläggningstillgångar
2011-01-01- 2010-01-01
2011-12-31 2010-12-31

Koncern

Nedlagda kostnader på annans fastighet -23 -23
Maskiner och andra tekniska anläggningar "36 583 -34 927

Inventarier, verktyg och instailationer -732 -797

-37 338 -35 747

Moderföretag
Maskiner och andra tekniska aniäggningar

K»

Not 7 Övriga rörelsekostnader
2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

Koncern

Kursföriuster på fordringar/skuider av röreisekaraktär -2 137 -1 948
Förlust vid avyttring maskiner 755
Övrigt -12 34

Summa -2904 -1 982

Not 8 Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

Koncern och moderföretaget
Nedskrivning andeiar i noterade företag -6381

"6381

Not 9 Resultat från andeiar i koncernföretag
2011-01-01- 2010-01 -01 -
2011-12-31 2010-12-31

Utdelning 23221

ReaUsationsresultat vid avyttring av dotterföretag 36290

23221 36290

(.

/
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Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

Koncern
Räntekostnader, övriga -7351 -7127

-7351 -7127

Moderföretag
Räntekostnader, koncernföretag -120 -110

Räntekostnader, övriga -3047 -2104

-3167 -2214

Lånekostnader om totalt O kr har inräknats i tiiigångarnas anskaffningsvärde.

Not 11 Bokslutsdispositioner
2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

Periodiserihgsfond, arets avsättning ^714

Summa -714 i»

Not 12 Skatt på årets resultat
2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

Koncern
Aktuell skatt -1351:7 -3332
Uppskjuten skatt -4561 -15671

-18 078 19003

Moderföretag
Aktueii skatt -939 512

-939 512

Not 13 Nedlagda kostnader på annans fastighet
2011-12-31 2010-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 562 562

562 562

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början "289 -266

-Arets avskrivning eniigt plan -22 -22

-311 288

Redovisat värde vid årets slut 251 274

Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2011-12-31 2010-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 383 639 41:3 970

-Nyanskaffningar 44866 26095

-Avyttringar och utrangeringar -32 771 -27 883
-Avyttring av dotterföretag -20 961

"Pågående nyanläggningar 628

5
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-Omklassificeringar -7 81:6 -28
-Arets omräkningsdifferenser 395 "8043

388313 383 778
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -149673 -153126

-Omrubricering 8435

-Avyttringar och utrangeringar 34200 15 726

-Avyttring av dotterföretag 7481

-Omklassificeringar 7579
-Årets avskrivning en!igt plan -35 333 "30 367
-Arets omräkningsdifferenser -112 2178

-143339 -149673
Ackumulerade uppskrivningar
-Vid årets början 49170 61 110
-Arets avskrivningar enligt plan på uppskrivet belopp -3319 -4560
"Årets omräkningsdifferenser på uppskrivet beiopp 1 202 -2244

"Avyttring av dotterföretag -5 1:36

Ackumulerade uppskrivningar 47053 49 170

Redovisat värde vid årets slut 292 027 283 275

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 050

-Avyttringar och utrangeringar "1 050

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början "201

-Avyttringar och utrangeringar 201

Redovisat värde vid årets slut -

Leasing

2011-12-31 2010-12-31

Köricerh

Bokfört värde på maskiner som innehas under finansiella
leasingavtal ingår med: 43520 44400

Under övriga kort- respektive iångfristsga skulder i koncernen redovisas framtida betalningar avseende
skuldförda finansielJa leasingförp!ikte!ser

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
2011-12-31 2010-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 13668 15143

"Nyanskaffningar 1 570 294

-Avyttringar och utrangeringar -13 -264

-Avyttring av dotterföretag -1: 323

-Omklassificeringar 97

-Arets omräkningsdifferenser 18 -279

1:5 243 13668 \bf
..--.
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Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
"Vid årets början -10060 -9145
Omstrukturering av koncern -1 297

-Avyttringar och utrangeringar 229

-Avyttring av dotterföretag 747

-Omrubricering
-Omkiassificeringar 1 296
"Arets avskrivning enligt plan -732 "797
-Arets omräkningsdifferenser -14 203

-9510 -10060

Redovisat värde vid årets slut 5733 3608

Not 16 Andelar i koncernföretag
2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 20771 28009

-Inköp 6442
-Försäljning -7238

Redovisat värde vid årets slut 27213 20771

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncern företag
Ägarandelen av kapitalet avses, viiket även överensstämmer med ande!en av rösterna för totait anta!
aktier.

Anta! Redovisat
Dotterföretag / Örg nr / Säte andelar /'% värde

LEAX Qualsty AB, 556456-2493, Köping 2000 TÖU T25Ö

LEAX Mekaniska AB, 556235-8415, Köping 47993 100 96

LEAX Components AB, 556683-5673, Köping 20000 100 6960

LEAX Falun AB, 556729-3559, Falun 5000 100 5402
SIA LEAX Baltix, Riga, Lettland 1 918 93,4 7063
SIA LEAX Rezekne, Rezekne, Lettland 934 93,4 1 240
LEAX do Brasi! Ltd, Brasilien 49000 98 5202

27213

Not 17 Andelar i intresseföretag
Koncern Moderföretag

A ckumuféraäe anskaffnings varäen^
-inköp 2439 2439
Omkiassificeringar 241 241

Redovisat värde vid årets slut 2680 2680

Specifikation av företagets innehav av aktier och andelar i intresse företag
Intresseföretag
/org nr, säte Anta! andelar / % Redovisat värde
Direkt ägda
IndustriQompetens Västra Mälardalen AB 1) 600 47 2639
556587-7759, Västerås
Swedish Powertrain AB 100 41 41

556804-8432, Köping
2680
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Ägarandelen av kapitalet avses, vsiket även överensstämmer med andeien av rösterna för totalt antal
aktier.

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2011-12-31 2010-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 24301 1 445
-Tillkommande tillgångar 5000 22956
"Avgående tillgångar "6119 -100
-Omklassifjceringar "241

Redovisat värde vid årets slut 22941 24301

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden.
-Vid årets början 23 156 200
-TiHkommande tillgångar 5000 22956
-Avgående tiiigångar "5999

-Omktassificeringar -241

Redovisat värde vid årets slut 21 916 23156

Specifikation av Redovisat
värdepapper värde
Koncern
Boretech AK 16916
Övrigt 6025

22941

Moderföretag
Boretech AK 16916
Övrigt 5000

21 916

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2011-12-31 2010-12-31

Koncern
Hyra 3378 2 115
Övriga poster 3934 2582

7312 4697

>
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Not 20 Eget kapital

Aktie- Bundna Fria
kapital reserver reserver

Koncern

Utgående balans enligt bafans- 1 008 45983 133473
räkning föregående år
Omräkningsdifferenser -1 000 -3403
Utdelning 30308
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapitai 3383 3383
Arets resultat 66925

Vid årets slut 1008 48366 163304

Aktie- Bundna Fritt eget
kapital reserver kapital

IVtödérfö retag 1 008 2-OH 65663
Utdelning -29 972
Arets resuitat 18042

Vid årets slut 1008 2011 53733

Not 21 Skulder till kreditinstitut, långfristiga
2011-12-31 2010-12-31

Koncern

Förfalfotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 44721 52904
FörfaHotid punkt, senare än fem år från balansdagen

44721 52904

Varav finansiella leasingavta 34805 44400

Moderföretag
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

Not 22 Checkräkningskredit
2011-12-31 2010-12-31

Koncern

Beviljad kreditiimit 146540 126301
Outnyttjad del -68 679 -45 479

Utnyttjat kreditbelopp 77861 80822

Moderföretag
Beviljad kreditiimit 140000 120 000
Outnyttjad de! -62 139 45150

Utnyttjat kreditbeiopp 77861 74850 A

Säkerheter redovisas i not 'stäiida säkerheter för skulder till kreditinstitut', ^
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Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2011-12-31 2010-12-31

Koncern
Persons l relaterade kostnader 21 567 16616
Övriga poster 8564 11 815

30131 28431

Not 24 Avsättning för uppskjuten skatt

Koncern 2011-12-31 2010-12-31

Uppskjuten skattefordran avseende internvinst maskin 340
Uppskjuten skatteskuid avseende obeskattade reserver 3356

Uppskjuten skatfeskuid avseende aktiverade leasingavfa 510

Uppskjuten skatteskuld i utländska dotterboiag 1 448 2691
Uppskjuten skatteskuld avseende maskiner/inventarier 29459 27651

34773 30002

Not 25 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Koncernen 2011-12-31 2010-12-31

Företags inteckningar 129 017 T26301

Tiligångar med äganderättsförbehål 71 151 75242

Summa 200 168 201 543

i.

Moderföretaget Inga Inga
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Underskrifter

Köping 2012-03-28
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