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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncern

LEAX har under 2012 uppievt det tredje bästa året i koncernens historia trots att marknaderna där
LEAX verkar har haft en dämpad utveckiing under året. Den kommersiella fordon s industri n som är
LEAX största marknadssegment har under hela året haft en iägre voiymutveckting jämfört med 2011 .
Samma trend har följt gruv och anläggningsindustrin samt allmän industri även om det finns stora
skiUnader mellan olika geografiska områden på den globala marknaden.

LEAX har stärkt sin marknadsposition genom fortsatta förbättringar inom kvalitets, ieveranssäkerhet
och produktivitetsområdet Investeringar inom värmebehandilng: avancerad maskinbearbetning och
ökad automation gör att LEAX positionerar sig som en av de ledande leverantörsföretagen J Europa
inom utvaida segment.

Såväl kassaflöde, resultat- och balansräkning har utveckiats väl under året och därför kommer LEAX
utvecklas i enlighet med den vision som fastställts av koncemstyreisen.

Koncernen består av ett holdingbolag (moderbolaget) och sju rörelsedrivande bolag som under
självständiga former utvecklar och driver verksamheten. Samarbete förekommer i hög utsträckning för
att realisera synergier mellan bolagen.

För koncernens verksamhetsår 2012 blev nettoomsättningen 787 MSEK, att jämföra med 866 MSEK
2011.

Nya verksamheter och utökade ägarandelar.
Under året har bolag registrerats i RyssSand genom det heiägda dotterbolaget LEAX Russia.

LEAX har under året förvärvat 48% ägande i intressebolaget Swedish Powertrain Techcenter.

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

Ekonomisk översikt

Koncernens resultat efter finansielia poster för er 2012 uppgår til:! 35,6 MSEK (86,7 MSEK). Resultatet
befästas med uppstarts kost n åder i Brasilien 14,5 MSEK samt kapacitets kostnad er för att möta den
fortsatta expansionen i koncernen.

Under året har koncernen ökat investeringstakten såväl l Sverige som i de utländska bolagen.Totaif
uppgår investeringarna i materiella aniäggningstiligångar till 51:7 MSEK (46,4 MSEK). De svenska
dotterbolagen har under året omvandiat leasingkonfrakt tiii avbetainingskontrakt, ca 44 MSEK. De
huvudsakliga investeringarna var kapacitetsinvesferingar.

Koncern
(MSEK) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Omsättning 755 STO 7^ ^ TTO
Resultat e fin poster 35,6 86,7 97,8 -19,6 3
Soliditet 40,0% 38,9% 35,0% 21,9% 14,6%

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Att bedöma marknadsutvecklingen för 2013 är l dagsläget svårt. LEAX är dock vä! förberedda att möta
såväl uppgångar som nedgångar i efterfrågan från befintliga och nya kunder.
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Koncernens fortsatta avsikt är att långsiktigt växa och att stärka den globala närvaron genom förvärv
eller uppstartande av nya verksamheter. Ambitionen är att även växa genom att ta mai-knadsandeiar
på befintiiga och nya marknader.

Miljöinformation
LEAX Group - Miljöpåverkan
LEAX Group bedriver verksamhet enligt svensk miljöfagstiftning i två dotterbolag, enligt lettisk
miljölagstiftning Uvå dotterboiag och enligt brasiliansk miljölagstiftning ett dofterbolag:LEAX
koncernens tilistånd påverkar miljön genom sina dotterbolag LEAX FaEun AB (Faiun,~Sverige), LEAX
Mekaniska AB (Köping, Sverige). LEAX Baitix SIA (Riga, Lettland), LEAX RezeRne SIA (Rezekne,
Lettland) och LEAX do Brasi! Ltd. (Curitiba, Brasilien). Bolagen bedriver i varierande omfattning
verksamheter inom bearbetning, målning, värmebehandling och montering som påverkar den yttre
miijön genom utsiäpp till luft i form av, transporter till och från produktaonsaniäggningarna, avfall som
t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller,

Genom LEAX Group miljöledningssystem arbetar vi med ständiga förbättringar för att minska vår
miljöpåverkan.

LEAX Baltix SIA - Miljöpåverkan
LEAXBaltix SIA bedriver sin verksamhet enligt lettiska miljöiagstiftning vid en produktionsanfäggning j
Pinki (Riga),_Lett!and. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning som påverkar
den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av, transport till och från produktionsplatsen, avfal! som
t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buiier.

LEAX Rezekne SIA - Miljöpåverkan
LEAX Rezekne SIA bedriver sin verksamhet enligt SettisR miijöiagstiftning vid en produktionsanläggning
Rezekne, Lettland. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning som påverkar den

yttre miljön genom utsläpp till iuft i form av, transport til! och från produktionsplatsen, avfall som t.ex.
metailspån, skrot, oljiga vätskor och genom bulier.

l början av 2012 blev LEAX Rezekne fredjepartscertifierad mot !SO 14001.

LEAX do Brasil Ltd. - Miljöpåverkan
LEAXdo Brasi! Ltd. bedriver sin verksamhet i eniighet med brasiiiansk milj-öiagstiftning vid en
produktionsaniäggning i Araucaria (Curitiba), Brasilien. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet
omfattandes bearbetning som påverkar den yttre miljön genom utsläpp tii! iuft i form av, transport ti
och från produktionsplatsen, avfall som t.ex. meta!ispån, skrot, oljiga vätskor och genom buiier.

Verksamheten är nyetabferad under 2012.

LEAX Falun AB - Mifjöpåverkan
LEAX Faiun AB bedriver sin verksamhet enligt svensk mlijöiagstiftningen vid produktionsaniäggningen
i Faiun.

Bolaget är tiilståndspliktigt enligt miijöbalken. Under 2012 har tillståndet för LEAX Falun AB ändrats
och förnyas på grund av verksamhetens expansion. Tiiiståndet avser idag produktion av mekaniska
detaljer där den totaia tankvolymen för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor är maximait 70 m3,
behandla farligt avfall i form av processvatten från anläggningen förytbehandling/målning i en
indunsfningsanläggning med koifilter, utföra vattenbaserad avfettning, utföra induktionshardning av
gods med tillhörande slutet kylsystem med externt kyitorn. Under 2012 hade vi en installerad
tankvolym på ca 50 m3. Den tiNståndspiiktiga produktionen omfattar heia verksamheten. Aktuellt
tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning, målning, värmebehandling och montering viiket
påverkar den yttre miljön genom utsläpp tiil luft i form av, transporter till och från
produktionsanläggningen, avfall som t,ex. metallspån, skrot, oijiga vätskor och genom buller.

LEAX Mekaniska AB - Miljö påverka n
LEAX Mekaniska AB bedriver sin verksamhet enligt svensk miljölagstiftningen vid två
produktionsantäggningar i Köping. Bolaget är tiiiståndspliktigt enligt miljöbaiken. Tillståndet avser idag
produktion av mekaniska detaljer med en åriig förbrukning av maximalt 25000 ton stå! och 1000 ton
andra metaller samt att bolaget får med indunstare behandla farligt avfall som uppkommit i egna
anläggningar. Under 2012 har vi förbrukat ca 8000 ton stål och <0,1 ton andra metaller. Induhstning av ålpAA-
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farligt avfall sker som en del av den dagliga verksamheten. Den tiHståndspliktiga produktionen omfattar
hela verksamheten. Aktuellt tillstånd styr vår verksamhet omfattande bearbetning och
värmebehandling som påverkar den yttre miljön genom utsläpp tiil luft i form av, transport till och från
produktionsanläggningarna, avfall som t,ex. metailspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.

Som en del av LEAX Group expansionen inom värmebehandiing, utökade LEAX Mekaniska sin
verksamhet och därmed berörda tillstånd under 2012 s enlighet med lagen om brandfarliga och
explosiva varor.
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Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen och verksfäiiande direktören föreslår att til! förfogande stående vinsfmedei,
kronor 63 119 090 disponeras enligt följande:

Belopp i SEK
Utdelning, [251875*80] 20150000
Balanseras! ny räkning 42 969 090
Summa 63119090

Vad beträffar företagets resuitat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resuitat- och
balansräkningar med tiSlhörande bokslutskommentarer

l\ äUA
"^f

/ .f.\

^ v\ ^.
s ,.,;vi

<^ /c
?/ l/->v \^-

...!

y,
\

y/ /^r^^ri^



LEAX Group AB 5(28}
556658-4479

Resultaträkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2012-01-01- 2011-01-01-

2012-12-31 2011-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 786 799 865 933
Förändring av iager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning 3258 -926
Aktiverat arbete för egen räkning 10 400

Övriga röreiseintäkter 2 9429 4662
799 496 870 069

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 3 -451 181 -492 751

Övriga externa kostnader 4 -83 038 -68 135
Personalkostnader 5 -171 503 -169599

Avskrivningar av materieila antäggningsfiiigångar 6 -42 040 -37 338

Övriga rörelsekostnader 7 -11 903 -2904

Rörelseresultat 39831 99342

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som
är anläggningstiiigångar 8 1 981 -6381
Ränteintäkter och liknande resuitatposter 1 214 1 123
Räntekostnader och liknande resu!tatposter 10 -7431 -7351

Resultat efter finansiella poster 35595 86733

Resultat före skatt 35595 86733

Skatt på årets resultat 12 -116 18078
Minoritetens andel: i årets resultat 321 -1 730

Arets resultat 35158 66925
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Balansräkning - koncernen
Be/opp / KSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda kostnader på annans fastighet 13 2329 251
Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 306 025 292 027

nventarier, verktyg och installationer 15 6003 5733
Pågående nyanläggning och förskott
avseende materiella anläggningstiligångar 1 096

314357 299 107

Finansiefla anläggningstillgångar
Andelar s intresseföretag -/7 7681 2680
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 18167 22941
Lån till aktieägare eiiertill akteägare närstående 301

Andra långfristiga fordringar 2376 319

28525 25940

Summa anläggningstillgångar 342 882 325 047

OmsättningstiUgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 34168 40433

Varor under tiiiverkning 12641 13593
Färdiga varor och handelsvaror 22305 23448
Pågående arbeten för annans räkning 945 2108

70059 79582

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 101 948 105025
Övriga fordringar 8207 15970
Förutbetaida kostnader och upplupna intäkter 19 6469 7312

116624 128307

Kassa och bank 2640 15658

Summa omsättningstillgångar 189323 223 547

SUMMA TILLGÅNGAR 532 205 548 594
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

Aktiekapital 1 008 1 008
Bundna reserver 54352 48366
Fria reserver 126819 96379
Arets resultat 35158 66925

Summa eget kapital 217337 212678

Mmoritetsin trossen 3807 3611
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 24 27494 34773

27494 34773

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 22,25 1:02 532 77861
Övriga skulder tiil kreditinstitut 21,25 45557 44721
Övriga iångfristiga skulder 1 096

148089 123 678

Kortfristiga skulder
Skulder tiii kreditinstitut 25 25557 32257
Leverantörsskulder 59704 91 540
Skatteskulder 13434 11 952
Övriga kortfristiga skulder 8847 7974
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 27936 30131

135478 173854

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 532 205 548 594
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser" koncernen

Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företag si nteck n ingår 149183 129017
Tillgångar med äganderättsförbehåii 99128 71 151

Summa 248311 200 168

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys" koncern

Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 35595 86733
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 42 118 41 076

77713 127809
Befaid skatt -6827 -3128

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 70886 124 681
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Okning(-)/MinsknJng (+) av varulager 3523 -3662
Okning(-)/Minskning (+) av röreisefordringar 11 683 -15764
Okning(+)/Minskmng (") av rörelseskuider -21 203 2853

Kassaflöde från den löpande verksamheten 64889 108108

l nvesteri ng s ve rksam hete n
Förvärv av dotterföretag -11 621 -5202

Förvärv av intresseföretag 5001 -2439
Förvärv av materiella anläggningstiSlångar -51 699 -46 436
Förvärv av finansiella aniäggningstillgångar -2358 -5000
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 5034 693

Kassaflöde från investerings verksam heten "65 645 -58 384

Finansieringsverksamheten
Upptagna iån 49968
Amortering av låneskulder -32 257 -18 030
Utbetald utdelning -29 973 -29 972

Kassaflöde från finansieringsverRsamheten 12262 "48 002

Arets kassaflöde 13018 1722
Likvida medel vid årets början 15658 13936

Likvida medel vid årets slut 2640 15658
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TiUäggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncern

Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhåiien ränta 1 214 1 123

Erlagd ränta -7431 -7351

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av och nedskrivningar av tillgångar 42040 37338

Nedskrivning av finansieila anläggningstiilgångar 6381

Orealiserade valutakursdfferenser 984 -1 062
Rearesuitat -1 699 -1 581

Omräkni n g sd iffe rån s 793

42118 41076
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Resultaträkning - moderföretag
Be/opp / KSEK Not 2012-01-01 2011-01-01-

2012-12-31 2011-12-31

Rörelsens intäkter
Netfoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -71 "36
Övriga rörelsekostnader -416 -12

Rörelseresultat -487 -48

Resultat från finansiella poster
Resultat från andeiar i koncernföretag 9 35258 23221
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstiligångar 8 1 981 -6381
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8882 6070
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -3536 -3 1:67

Resultat efter finansiella poster 42098 19695

Boksiutsdispositioner 11 -640 -714

Resultat före skatt 41458 18981

Skatt på årets resultat 12 -977 -939

Arets resultat 40481 18042
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Balansräkning" moderföretag
Belopp i KSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncemfö retag 16 38834 27213

Fordringar hos koncernföretag 17202 14677

Andeiar s intresseföretag 17 7681 2680

Andra iångfristiga värdepappersinnehav 18 16 916 21 916

80633 66486

Summa anläggningstillgångar 80633 66486

Omsättningstillgängar
Kortfristiga fordringar
Ku ndford ringar
Fordringar hos koncemföretag 81 229 55200
övriga fordringar 4200 13999
Förutbefaida kostnader och upplupna intäkter 100 372

85529 69571

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank 511

Summa omsättningstillgångar 86040 69571

SUMMA TILLGÅNGAR 166 673 136057
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Baiansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

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

3019 3019

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eiler förlust 22638 35691
Arets resultat 40481 18042

63119 53733

Summa eget kapital 66138 56752

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 1 354 714

1 354 714

Långfristiga skulder
Checkräkningskredtf 22 96805 77861

96805 77 861

Kortfristiga skulder
Skuidertiil ko ncernfö retag 1 521
Skatteskuider 790 563
Övriga kortfristiga skuider 104

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 65 63

2376 730

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 166673 136057

Stälida säkerheter och ansvarsförbindelser- moderföretaget

Ansvarsförbindelser

Förmån för övriga koncernföretag 12746 Inga
.^

^

^
^n t\

^



LEAX Group AB 14(28)
556658-4479

Kassafiödesanalys" moderföretag

Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 42098 19695
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 513 6381

42611 26076
Betald skatt -349 -370

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 42262 25706
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskmng (+) av rörelsefordringar -15 958 1 091
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelses ku Id er -650 41

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25654 26838

Investerings verksam heten
Förvärv av dotterföretag -11 621 -6443
Förvärv av materieiia anfäggmngstiliångar
Förvärv av flnansieUa anläggningstillgångar -7526 -3532
Avyttring av finansiella an!äggningstlllgångar 5034

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14113 "9975

Finansieringsverksamheten
Upptagna iån 18944 3011
Utbetald utdelning -29 974 "29 972

Kassafiöde från finansieringsverksamheten 11030 -26 961Ut

Arets kassaflöde 511 -10 098
Likvida medel vid årets början 10098
Likvida medel vid årets slut 511 Hft
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Titläggsupplysningar tiii kassatiödesanatys " moderföretag

Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 8882 6070
Erlagd ränta -3536 -3 167

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Orealiserade kursdifferenser 547
Rearesuitat avyttring av aniäggningstiiigångar -34
Nedskrivning finansieiia tillgångar 6381 ^513 6381
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
alimänna råd, förutom redovisning av leasing, där Redovisningsrådets rekommendation nr 6:99 har
tillämpats.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats tili anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella tillgångar
Materieifa aniäggningstiligångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tiUgängiig
information är sannoiikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller
koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tiHföriitligt sätt.

Avsknvningsprinciper för mateheila anfäggningstiligångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas tiil anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter
för förbättringar av ti!!gångamas prestanda, utöver ursprungiig nivå, ökar tiligångens redovisade värde.
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader, Mlateriella anläggningstillgångar skrivs
av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Närtiiigångarnas avskrivningsbara belopp
faststäilts, beaktas i förekommande fal! tillgångens restvärde.

Under 2009 omprövades den under tidigare år tillämpade beräkningsmetoden för avskrivning av
maskiner och andra tekniska anläggningar. En individueli prövning har skett beträffande de tillgångar
där bokfört värde väsentiigt understiger det bedömda verkliga värdet. Uppskrivning har skett av dessa
tiiigångar och denna uppskrivning redovisas mot en uppskrivningsfond i eget kapita! med beaktande av
uppskjuten skatteskuld. Avskrivning av dessa tiSigångar sker från och med 2009 utifrån en bedömd
ekonomisk livslängd om10 år och med beaktande av ett restvärde om 10 %.

Linjär avskrivning s metod används för samtliga typer av materiella tsilgångar, Föijande avskrivningstider
tiiiämpas:
Nedlagda kostnader på annans fastighet: 20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar: 10-15 år
nventarier, verktyg och instailationer: 3-5 år

Fordringar
Fordringar har efter individueli värdering upptagits till be!opp varmed de beräknas inflyta.

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

Varulager
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget tiii det iägsta
av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verk!igt värde. Därvid har
inkuransrisk beaktats, l egentiiiverkade halv- och heifabrikat består anskaffningsvärdet av direkta f\
titlverkningskostnader och skälig andei av indirekta kostnader.
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Ersättningar till anställda
Svenska dotterföretag
Avgiftsbaserade pensioner:
Bolagets förpliktelser för varje period utgörs av de beiopp som bolaget ska bidra med för den aktuella
perioden. Följaktligen krävs det inga aktuarieHa antaganden för att beräkna förpliktelsen eller
kostnaden och det finns inga möjiigheter tiil några aktuariella vinster ei!er förluster. Förpliktelsen
beräknas utan diskontering, utom i de fal! de inte i sin helhet förfaller till betalning inom tolv månader
efter utgången av den period under vilken de anstäiEda utför de relaterade tjänsterna.

Utländska koncernföretg
Koncernens utländska dotterbolag tillämpar i respektive !and ailmänt accepterade principer för
pensionsredovisning. Sålunda beräknade kostnader och avsättningar har utan vidare omräkning
intagits i koncernredovisningen och beiastat rörelseresultatet.

Skatt

Företaget och koncernen tiilämpar 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 tiöhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt)
är skatt som skail betalas eiler erhåilas avseende aktueilf år. Hit hör även justering av aktueii skaft
hänföriig til! tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas eniigt baiansräkningsmetoden med
utgångspunkt i temporära skillnader meilan redovisade och skatte mäss i g a värden på tillgångar och
skulder, Beioppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bii utjämnade och
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade e!!er aviserade per
balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncemmässig goodwiii och inte heiler i skillnader
hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bii beskattade inom överskådiig
framtid. ! juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.
koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuid och eget
kapital.

Uppskjutna s katteford ringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas
endast i den mån det är sannoiiRt att dessa kommer att medföra lägre skafteutbetalningar i framtiden.

Redovisning av intäkter
Intäkts red ovis n in g sker i enlighet med BFNAR 2003:3 intäkter.

Som inkomst redovisar boiaget det verkiiga värdet av vad som erhållits etter kommer att erhåUas.
Bolaget redovisar därför inkomst till nomineiit värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen
likvida medei direkt vid ieverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning
av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är
förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang
den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts,
inkomsten kan beräknas på ett fUlföriitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bo!aget
ska få av transaktionen kommer att tiilfaUa bolaget, och de utgifter som uppKommit eiier som
förväntas uppkomma tii! följd av transaktionen kan beräknas på ett tiitförlitiigt 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 tillförlitiigt sätt.
Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tiiigången i
fråga. Utdeiningsintäkt redovisas när aktieägarens rätt att få utdeining bedöms som säker.

Leasing - leasetagare
Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 tiiiämpas. Leasing klassificeras i koncernredovisningen
antingen som finansiell el:ler operationell ieasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska

^0o4
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentiigt är överförda ti till

easetagaren, om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing.
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Tillgångar som förhyrs enligt finansieila leasingavtal har redovisats som tillgång i koncernens
balansräkning. Förpiikte!sen att betala framtida ieasingavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga
skulder. Dessa tillgångar avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och
amortering av skulderna.

Operationei! leasing innebär att teasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från
nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

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

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt dier indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller 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 tillgångar och övertar dess skulder. Från och med fö rvärvsti d punkten inkluderas i
koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tiilgångar och
skulder liksom eventuell uppkommen goodwill: eller negativ goodwiil.

Eliminenng av transaktioner mellan koncernföretssg
Koncern inte m a fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag s koncernen liksom därmed
sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Oreaiiserade vinster uppkomna från
transaktioner med intresseföretag eiimineras till den de! koncernen äger andelar i företaget.
Orealiserade vinster uppkomna till föijd av transaktioner med intresseföretag eiimineras mot "Andelar i
intresseföretag". Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster såvida det
inte föreligger ett nedskrivningsbehov.

Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser O % av inköpen och O % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som boiaget tillhör.

Omräkning av utländska dotterföretag eller andra utlandsverksamheter
Va! utaom räkning sker i enlighet med Redovisnings rådets rekommendation nr 8. Dagskursmetoden
tillämpas för vaiutaomräkning av resultat- och baiansräkningar i självständiga utiandsverksamheter.
Med moderföretaget integrerade verksamheter omräknas enligt den monetära metoden. Självständiga
utiandsverksamheter i höginfiationsiänder fnflationsjusteras och omräknas därefter enligt
dagskursmetoden.

Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens
kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas til! genomsnittskurs. Uppkomna
kursdifferenser förs direkt till eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägarfillskott i enlighet med uttaiandet från Rådet för
finansiell rapportering, RFR2.

Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Det innebär att Roncembidrag som lämnats i
1^7syfte att minimera koncernens totaia skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag z.

för dess aktuella skatteeffekt.
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Noter

Not 1 Nettoomsättning per röretsegren
Gruppens huvudsakliga indelningsgrund och riskspridning är reiaterad tiit de olika juridiska enheterna.

2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

Koncern
Mekanisk bearbetning
- LEAX Mek/LEAX Baitix/LEAX Rezekne/LEAX Falun/LEAX do Brasi 870 987 957 499

Konsulttjänster, LEAX Quality AB, LEAX Group AB 34453 33183

Försäljning & uthyrning av maskiner, LEAX Components 2261: 1 742

Koncernintern omsättning -120 902 -126491

786 799 865 933

a

Not 2 Övriga rörelseintäkter
2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

Koncern

Kursvinster på fordringar/skuider av röreisekaraktär 6214 818

Försäljning maskiner 1 569 2336

Övrigt 1 646 1 508

Summa 9429 4662

Not 3 Råvaror och förnödenheter
Handeisvaror (köpta helfabrikat) utgör en mycket iiten del av företagets omsättning. Av detta skäl i
kombination med: att kostnaden för dessa inköp inte kan särskiijas ur företagets redovisning, redovisas
dessa kostnader sammansiaget med råvaror och förnödenheter.

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

PWC

Revisionsuppdraget 328 235

Revisionsuppdrag utöver revions uppdrag et 75 90

Summa 403 325

SIA Potapovica un Andersons
Revisionsuppdraget 62 60

Summa 62 60

Moore Stephens Boeing
Revisionsuppdraget 230

Revisionsuppdrag utöver revion s uppdrag et 22

Summa 252
-^
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Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 Vara v män 2011-12-31 Vara v män

Dotterföretag
Sverige 254 220 261 226
Lettland 226 209 215 136
Brasilien 20 15

Totalt dotterföretag 500 444 476 362

Koncernen totalt 500 444 476 362

Könsfördelning i företagsledningen
2012-12-31 2011-12-31

Andel Andel
kvinnor i % kvinnor i %

Moderföretag
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Koncern
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare 18 20

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

Moderföretag
Styrelse och VD
Summa

(varav pensionskostnader) n*

Dotterföretag
Styrelse och VD 4382 4449
Övriga anställda 121 970 119794

Summa 126 352 124243
Sociala kostnader 42953 41 808
varav pensionskostnader) 1:) 6331 6028

1) Av koncernens pensionskostnader avser 558 KSEK (fg år 521 KSEK) gruppen styrelse och VD.

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

2012-01-01- 2012-01-01- 2011-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31

Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Dotterföretag
Sverige 3388 96932 41:86 102076

Lettland 284 20656 263 17718

Brasilien 710 4382
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Dotterföretag totalt 4382 121 970 4449 11:9794

Koncernen totalt 4382 121 970 4449 119794

Not 6 Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

Koncern

NedSagda kostnader på annans fastighet -197 -23

Maskiner och andra tekniska anläggningar -40919 -36 583
nventarier, verktyg och Enstailationer -924 -732

-42040 -37 338

Moderföretag
Miaskiner och andra tekniska aniäggningar

_.

Not 7 Övriga rörelsekostnader
2012-01-01 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

Koncern
Kursföriuster pé fordringar/skuider av rörelsekaraktär -10 047 -2 137

Föriust vid avyttring maskiner -736 -755

Övrigt -1 120 -12

Summa -11 903 -2904

Not 8 Resultat från värdepapper och fordringar som är
o

anläggningstillgångar
2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

Koncern och moderföretag
Utdelning på aktier och andelar i andra företag 2495
Reaiisationsresultat vid avyttring av andelar 33
Kursdifferanser på långfristiga fordringar -547
Nedskrivningar andeiar i noterade bolag -6381

1 981 "6381

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag
2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

U tdé! ning 35~258 2J^21

35258 23221
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Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposfer
2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

Koncern

Räntekostnader, övriga -7430 -7351

-7430 -7351

Moderföretag
Räntekostnader, koncernföretag -82 -120

Räntekostnader, övriga -3454 -3047

-3536 -3167

Lånekostnader om tofa!t O kr har inräknats i tillgångarnas anskaffningsvärde.

Not 11 Bokslutsdispositioner
2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

Periodiseringsfond, årets avsättning -640 -7U

Summa -640 -714

Not 12 Skatt på årets resultat
2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

Koncern
Aktueii skatt -721:7 -13517

Uppskjuten skatteintäkt underskottsavdrag 4534

Uppskjuten skatt förändring boiagsskaft 1 750

Uppskjuten skatt temporära skiiinader 817 -4561

-11:6 -18078

Moderföretag
Aktuell skatt -977 -939

-977 -939

Not 13 Nedlagda kostnader på annans fastighet
2012-12-31 2011-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 562 562

"Nyanskaffningar 2275

2837 562

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -311 -289

-Arets avskrivning enligt plan -197 "22

-508 -311

Redovisat värde vid årets slut 2329 251

v
-7W;

^r

£?r^/
"-,

/U)
f
.T,

.">
c

^ /"



LEAX Group AB 23(28)
556658-4479

Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2012-12-31 2011-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 388 313 383 639

-Nyanskaffningar 57297 44866

-Avyttringar och utrangeringar -45 111 -32 771

-Omklassificeringar 10380 "7816

-Årets omräkningsdifferenser -1 583 395

409 296 388313

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -143339 -149673

-Avyftringar och utrangeringar 38571 34200

-Omklassificeringar -4569 7579

-Årets avskrivning enligt plan -36 673 -35 333

"Årets omräkningsdifferenser 125 -112

-145885 -143339

Ackumuterade uppskrivningar
-Vid årets början 47053 49170

-Årets avskrivningar enligt plan på uppskrivet belopp -4246 -3319

-Arets omräkningsdifferenser på uppskrivet be!opp -193 1 202

Ackumulerade uppskrivningar 42614 47053

Redovisat värde vid årets slut 306 025 292 027

Av omklssificeringarna avser 6 MSEK Leax Components där de materiella aniäggningstiHgångarna
tidigare låg som varulager.

Leasmg

2012-12-31 2011-12-31
Koncern

Bokfört värde på maskiner som innehas under finansiella
easingavta! ingår med; 694 43520

Under övriga kort- respektive långfristiga skulder i koncernen redovisas framtida betalningar avseende
skuldförda finansieHa leasingförplikteiser.

De svenska dotterbolagen har under året omvandlat sina ieasingförpliktelser tiii avbeta l ni ngskonf rakt.

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
2012-12-31 2011-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 15243 13668

-Nyanskaffningar 1 516 1 570

"Avyttringar och utrangeringar -2849 13

-Arets omräkningsdifferenser "84 18

13826 15243

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
"Vid årets början "9510 -10 060 /f\

/
-Avyttringar och utrangeringar 2550

-Omkiassificeringar 1 296

-Årets avskrivning eniigt plan -924 "732.A
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"Årets omräkningsdifferenser 61 -14

-7823 -9510

Redovisat värde vid årets slut 6003 5733

Not 16 Andelar E koncernföretag
2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 27 213 20 771
-fnköp 11 621 6442

Redovisat värde vid årets slut 38834 27213

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandeien av kapitalet avses, viiket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antai
aktier.

Antal Redovisat
Dotterföretag / Org nr/ Säte andelar 1% värde

LEAX QualityAB, 556456-2493, Köping ZÖOD 100 T2SÖ
LEAX Mekaniska AB, 556235-8415, Köping 47993 100 96
LEAX Components AB, 556683-5673, Köping 20000 100 6960
LEAX Falun AB, 556729-3559, Faiun 5000 100 5402
SIA LEAX Baitix, 40003546996, Riga, Lettland 1 918 93,4 7063
SIA LEAX Rezekne, 42403026575, Rezekne, Lettland 934 93,4 1 240
LEAXdo Brasil Ltd, 14.073.441/0001-28, Curitba, BrasiSlen 2 375 95 16821
- Euro Latin Business
LEAX Russia, Ryssiand 1:000 100 2

38834

Not 17 Andelar i intresseföretag
Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffhingsvarden:
-Vid årets början 2680 2680
-Inköp 5001 5001

Redovisat värde vid årets slut 7681 7681

Specifikation sv företagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag
fntresseföretag
/org nr, säte Antal andelar /' % Redovisat varde
Direkt ägda
IndustriQompetens Västra Mälardalen AB 1) 600 47 2639
556587-7759, Västerås
Swedish Powertrain AB 100 41 41

556804-8432, Köping
Swedish Powertrain Techcenter AB 9600 48 5001
556654-6775, Sibbhult

7681

ŵ-/
a

Ägarandelen av kapitaiet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt anta
<1aktier.
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Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2012-12-31 2011-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
"Vid årets början 22941 24301
"Tillkommande tillgångar 226 5000
Avgående tillgångar -5000 6119

-Om klassificeringar 241

Redovisat värde vid årets slut 18167 22941

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 21 916 23156
-Tilikommande tillgångar 5000
-Avgående tillgångar -5000 -5999
-Omklassificeringar -241

Redovisat värde vid årets slut 16916 21916

Specifikation av Redovisat
värdepapper värde
Koncern
Boretech AK 16916
Övrigt 1 251

18 1:67
Moderföretag
Boretech AK 16916

16916

Not 19 Förutbefaida kostnader och upplupna intäkter
2012-12-31 2011-12-31

Koncern

Hyra 2236 3378
Övriga poster 4233 3934

 469 7312

Not 20 Eget kapital

Aktie- Bundna Fria
kapital resen/er resen/er

Koncern

Utgående balans enligt bafans- 1008 48366 163304
räkning föregående år
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapita 4562 "4562
Omräkningsdiff årets 1 424 -1 950
Utdelning -29 973
Arets resultat 35158

Vid årets siut 1 008 54352 161 977̂
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Aktie- Bundna Fria

kapital reserver reserver

Moderföretag
Vid årets början 1 008 2011 53733

Koncernbidrag -1 521

Skatteeffekt på koncernbidrag 400

Utdelning -29 974
Årets resultat 40481

Vid årets slut 1008 2011 63119

Not 21 Skulder till kreditinstitut, långfristiga
2012-12-31 2011-12-31

Koncern

Förfaiiotidpunkt, 1-5årfrån baiansdagen 41 697 44721
Förfaliotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 3860

45557 44721

Varav finansiella leasingavtal 34805

Not 22 Chec kräkn i ngs kredit
2012-12-31 2011-12-31

Koncern

Beviijad kreditfimit 146 530 146 540
Outnyttjad del -43 998 -68 679

Utnyttjat kreditbelopp 102532 77861

Moderföretag
Beviijad kreditlimit 140000 140000
Outnyttjad de -43 195 -62 139

Utnyttjat kreditbetopp 96805 77861

Säkerheter redovisas i not 'ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut'.

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2012-12-31 2011-12-31

Koncern

Personairelaterade kostnader 20288 21 567
Övriga poster 7648 8564

27936 30 131

Not 24 Avsättning för uppskjuten skatt

Koncern 2012-12-31 2011-12-31

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag -4922

Uppskjuten skatteskuid avseende obeskattade reserver 4582 3356 AÅ.f
Uppskjuten skatteskuid avseende temp. ski!!nad 27834 31 417

27494 34773
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Not 25 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Koncernen 2012-12-31 2011-12-31

Företagsinteckn ingår T49TS3 129017

TUigångar med äganderättsförbehålt 99128 71 151

Summa 248311 200 168

^^Moderföretaget Inga Inga
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Underskrifter

Köping 2013-03-18
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Revis I oxisbei a
* * telseT

Til} år^stämm^xTi i LEAX Group AB, org. nr 556658-4479

Rapport om årsredovisningen och koncernredo- Jag tillstyrker därför att ärsstämman faytställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolagetvisningen och for koncernen.

Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Leax Group AB för år 2012. Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningar
Styrelsens och verkställande direktörens an-
svärfar årsredovisningen och koncernredovis-  lver,mmreyisionavårsred°Yi?n"?gen.oclil koncemredo

visningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner*

ningen beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an- verkställande direktörens förvaltning för Leax Group AB
svaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredo- ^ år 2012.

^T^Len^^anle.TmligtiTedolsmT- Styrelsens och verkställande direktörensvismn
ansvarlagen och för den interna kontroll som styrelsen och verk-

ställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget tiU disposit-
en årsredovisning och koncerDredovisning som inte inne- ioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det ar
håller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe- styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
gentligheter eller på fel. förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om för-
koncernredovisningen pä grundval av min revision. Jag har slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
utfört revisionen enligt International Standards on Au- förlust och om förvaltningen på grundval av min revision.
diting och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och
utfo^oSenf^uppnämni.gsäkeAetatt^redo- somuDderiaSfOTD2ttuttalandeomstyr&lseDsförslaS ti"
visningen och koncernredovisningen inte innehåller vä- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
sentliga felaktigheter. granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av

underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta förenligt med aktiebolagslagen.
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen och koBcemnäovisn.nien: Revisorn valerviU. Som underiagfemitt uttalande om ansva^ihet härja,
ätgäTdersomskautfWanda^genon^Mö.na- ut~nrMayårsredT^dlkoTOmu,Ki°-
SemafSTväsentIigafeiak.äheteriSedo.isningenoch -n^en ^stevMa be^, ätgärfer ochT-
kon^m^ovisning^vaTeligdessabeTorpäoeÄ"" }mdenwaSetfm£thmwbeåwm """ägonstyrelse-
hetereiierpåfelTO&DnaiäbedÖmning bea£r^ kdamotdlerverkstiylmde^irektoreDärersattniTsl?!
som de delar av den interna kontrollen som är relevanta dig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelse-
for tobalaget rättar ärs^doväningen och koncernre- ledamot,elle^rfctänande direktören pä annat sätt har
dovismnge^förIttg^enrattvisandebiTdisyffceTttutforma han^ i strid^med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn euer bolagsc)rdningen
tm onSand!gheterna?.men lnte {syfte att göra ett uttalande Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i Uttalanden
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovismngen/liksomenutvirdenngav teiimwmde £BtinsKrteratt"sstammaI;(lispQnCTa"instmeDlist
presentationen i årsredovisningen och koncernredovis- förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för*

ningen *

räkenskapsåret.
Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamåisenUga som grund för mina uttalanden. Västerås den 18 mars 2013

^
Uttalanden '̂/'

^

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern- //l,1 /redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningsla- ^

^- '/gen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild :,^ff
<~"r^""

.--^*"/

/ ^u-»"-

av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2012 och av dessas finansiella resultat och Daféel Valtersson
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt" Auktoriserad revisor
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.


